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Abstract 

 

This thesis examines the phenomenon “Sugardating”, which defines a relationship 

between a younger sugarbabe who is receiving financial assistance from an older 

sugardaddy. The dynamic in the partnership is based on the transactional support and 

can take many different forms. From a social constructivist approach we tend to 

investigate the following:  

 

“Which kind of portrayal of Sugardating is constructed in the documentary Gina 

Jacqueline – confessions of a sugardater” and what is sugardating from the 

perspective of a sugarbabe and a sugardaddy?” 

 

The thesis begins with a view of 118 selected newspaper articles on the topic. This 

insight provides an understanding in how the phenomenon is already responding 

negatively to the society, and how much of influence the media has on this opinion. 

First part of the analyze therefore contains the DR documentary with Gina Jaqueline 

and how her life as a sugarbabe is portrayed on television.  

From here second part of the analyse examines the instructor and the productions 

considerations behind the documentary. The last part of the research question is 

based on two qualitative interviews with a sugarbabe and a sugardaddy, to obtain a 

different perspective of the reality in sugardating. The thesis concludes how the 

phenomenon sugardating contains more nuances and dynamics than what is mostly 

showed in the media. Because of the unambiguous articulation of the concept and 

association with prostitution, some people in sugardating are worried that the 

outcome in time will lead towards stigmatizing and persistent anonymity. The 

constructions in the media therefore have an essential influence of the phenomena 

sugardating. 
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1.0 Indledning 

1.1 Problemfelt 
 

Sugardating har været et omdiskuteret fænomen, siden det kom til Danmark i forbindelse med 

datingplatformen Sugardaters.dk i 2013, der i dag har mere end 90.000 profiler registreret (Bilag 4). 

Sugardating betegner hyppigst en relation mellem en yngre kvinde (sugarbabe) og en ældre mand 

(sugardaddy), men relationen mellem en ældre kvinde (sugarmama) og en ynge mand (boytoy) kan 

også forekomme (Sugardaters 2018). Disse datingrelationer eksisterer oftest på baggrund af 

transaktioner af selskab og seksuelle ydelser med modydelser såsom kontanter, materielle goder 

eller oplevelser. Det økonomiske aspekt er dermed det bærende i forholdet (RedenUng 2017).  

På trods af at fænomenet de sidste par år er blevet mere og mere udbredt, forekommer der, ud fra en 

dansk kontekst, sparsom forskning og dermed en begrænset viden på området. Men er det på grund 

af en mangelfuld forskning på området, at der forekommer så mange delte meninger og holdninger 

til, hvad sugardating er, og hvad konceptet indebærer i den offentlige diskussion? Og hvilken rolle 

spiller medierne i forhold til de eksisterende italesættelser omkring sugardating, som findes i 

debatten? Umiddelbart kan det virke til, at debattens tone overvejende er negativ og i virkeligheden 

ikke særlig nuanceret. Ifølge sociolog Kenneth Thompson, spiller medierne en central rolle, da de 

gennem specifikke repræsentationer kan være med til at konstruere fænomener, såsom sugardating 

(Thompson 2005). Men vil det sige, at det er medierne, der spiller en afgørende rolle for, hvordan 

sugardating bliver opfattet i samfundet? Og hvilken konsekvens har det, at disse italesættelser 

overvejende er negative? Kan disse være medskabende til en såkaldt moralsk panik i befolkningen? 

En af de mediefremstillinger, som for alvor har sat gang i debatten er dokumentaren Gina Jaqueline 

- en sugardaters fortælling, som blev vist på TV i december 2017. DR’s mediedækning af Gina og 

hendes liv som sugarbabe medvirkede desuden til, at Sugardaters.dk oplevede en stigning i deres 

profiler på deres site (Bilag 4), hvilket umiddelbart melder om en øget interesse for fænomenet. 

Men har dokumentaren dermed præget italesættelserne vedrørende sugardating i en positiv eller 

negativ retning? Der er mange der sammenligner Ginas sugardating med direkte prostitution, da der 

her forekommer en transaktion mellem sex og penge. Ifølge sociolog Viviana Zelizer, eksisterer der 

en samfundsmæssig misforståelse om, at intimitet og økonomiske aktiviteter ikke bør 

sammenblandes (Zelizer 2006: 3). Er dette alligevel tilfældet, vil relationen opfattes som umoralsk 

og illegitim, hvorfor sugardating udadtil er behæftet med stigma. Men spørgsmålet er, hvorvidt 

Gina som sugarbabe kan repræsentere et helt fænomen? Hertil er det interessant at se nærmere på, 
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hvilken betydning den eksisterende kønsopfattelse egentligt har for fænomenets betydning, da det 

også lader til, at der i medierne er langt mere fokus på kvinderne i sugardating end mændene.  

På baggrund af ovenstående problemfelt ønsker vi med dette speciale, at undersøge fænomenet 

sugardating og dets nuancer, som tages for givet i debatten. Da vi betragter medierne som en 

afgørende aktør i forhold til at definere fænomenet, ønsker vi at analysere DR’s dokumentar Gina 

Jaqueline - en sugardaters fortælling, der netop har haft stor indflydelse på de italesættelser, som 

florerer i mediebilledet, når det gælder sugardating. Udover at undersøge mediernes 

repræsentationer af sugardating, finder vi det væsentligt at inddrage perspektiver fra personer, der 

praktiserer sugardating. Dette kan bidrage til en større nuancering af forståelsen af konceptet 

sugardating i specialets undersøgelse. Ud fra dette problemfelt har vi udarbejdet følgende 

problemformulering: 

 

1.2 Problemformulering: 
 

“Hvilken fremstilling af sugardating konstrueres i dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters 

fortælling og hvad er sugardating ligeledes for en sugarbabe og sugardaddy ?  

 

1.3 Arbejdsspørgsmål: 
              

1. Analysedel 1. Hvilke repræsentationer af fænomenet sugardating 

fremstilles i  dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling? 

2. Analysedel 1.1. Hvilke overvejelser har produktionen bag dokumentaren Gina Jaqueline - 

en sugardaters fortælling haft, i forhold til fremstillingen af sugardating? 

3. Analysedel 2. Hvad indikerer praktiseringen af sugardating, for en henholdsvis sugarbabe 

og sugardaddy? 

 

2.0 Review 

I nærværende afsnit redegøres der for specialets baggrund. Derefter er der en gennemgang af 

forskellige perspektiver, der relaterer sig til forskningsfeltet vedrørende sugardating i en dansk 

kontekst. Efterfølgende vil der være en oversigt over den litteratur specialet tager udgangspunkt i. 
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Ydermere vil der fremgå en kort oversigt over fravalgt litteratur. Derefter vil der blive redegjort for 

specialets strategiske artikel indsamling, der er foretaget, som vil resultere i et afsnit om mediernes 

eksisterende diskurser omkring sugardating. 

 

2.1 Specialets baggrund  
Dette speciale tager afsæt i vores projekt fra 9. semester, som også undersøgte fænomenet 

sugardating. Daværende undersøgelse havde et organisatorisk perspektiv for øje og konkluderede, 

hvorledes organisationer, som beskæftiger sig med sugardating i det sociale arbejde, benyttede 

medierne som talerør til at præge socialpolitikken på området. Perspektivet har præget dette 

speciales undersøgelsesfelt, da vi ønsker at se nærmere på mediernes konstruktion af fænomenet. 

Trods organisationernes sociale arbejde med sugardating, forekommer der en mangelfuld forskning 

og viden på området, som afspejler en sparsom litteratur og få studier i en dansk kontekst. Dog har 

vi kortlagt og gennemgået eksisterende studier af fænomenet, som dermed har haft indflydelse på 

de valg, fravalg af perspektiver, som dette speciale tager udgangspunkt i. Herudover kan der 

ligeledes undlades en reproduktion af i forvejen eksisterende viden på området.  

  

2.2 Eksisterende viden på området 
Organisationen Reden har i deres projekt RedenUng fra 2015 udarbejdet en kvalitativ og kvantitativ 

undersøgelse med henblik på, at undersøge unges holdning til fænomenet sugardating, som 

RedenUng karakteriserer som gråzoneprostitution. Ifølge undersøgelserne var 38 % af de adspurgte 

unge enige i, at det er i orden at give gaver for seksuelle ydelser, mens 43 % af de adspurgte mente, 

at det er okay at sælge en seksuel ydelse. Derudover mente 23 %, at det er okay at modtage en gave 

for oralsex (RedenUng 2015). En anden organisation, som har bidraget til forskningen, er 

LivaRehab. De har i 2015 udarbejdet en præventiv undersøgelse i forhold til at kortlægge og 

analysere fænomenet, som de også karakteriserer som gråzoneprostitution. Deres studie 

konkluderer, hvorledes der er behov for en forebyggende indsats i forhold til at mindske risikoen 

for, at børn og unge ender i gråzoneprostitution, som ifølge LivaRehab, kan være en glidebane til 

prostitution (LivaRehab 2015). I et andet sociologisk kvalitativt studie fra 2015, er der taget 

udgangspunkt i syv kvinders bevæggrunde for at indgå i sugardating. Undersøgelsen belyser, 

hvorledes kvinderne ikke betragter sugardating som prostitution, men at de samtidig navigerer i 

konceptet ud fra omverdenens fordomme, i og med at de hemmeligholder deres aktiviteter (Thiim, 
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W. Nielsen, F, Helland, & E. Burchard 2015). I et andet studie, som også er foretaget i 2015, blev 

det undersøgt, hvorledes mænd legitimerer deres brug af sugardating via sitet Sugardaters.dk. 

Undersøgelsen påviste, hvordan mændene befinder sig i en stigmatiseret position i deres 

praktisering af sugardating. Samtidig benytter de en legitimeringsstrategi, hvor de heri tager afstand 

fra prostitution og dermed normaliserer sugardating. På denne måde konstruerer de et 

modsætningsforhold mellem sugardating og prostitution. Studiet peger derudover på, at mændene 

vareliggør og objektificerer kvinderne på sitet Sugardaters.dk (Thiim, Buch, T Nielsen, Brasgaard 

2015). Et fælles mønster for de nævnte studier er, at de alle taler sugardating ind i en eller anden 

form for prostitutionsdiskurs, hvilket kan være på grund af transaktionen mellem sex og penge, der 

kan forekomme i sugardating. Vi ønsker i specialet ikke at reproducere diskursen om at sugardating 

er prostitution, da dette er behæftet med stigma. Vi har derfor taget afstand fra dette perspektiv i den 

forstand, at vi ikke tager denne del for givet, men derimod forholder os kritisk og reflekteret i 

forhold til at undersøge alle nuancer af fænomenet sugardating.  

 

2.3 Tilvalgt litteratur for specialets undersøgelse 
I henhold til specialets undersøgelse har vi nøje overvejet, hvilken litteratur vi benytter til at besvare 

specialets problemformulering. Vi ønsker ikke at være biased, da vi undersøger et fænomen. Dog 

kan vi ikke komme udenom, at fænomenet sugardating taler sig ind i en prostitutions diskurs på 

grund af den eksisterende transaktion mellem sex og penge.  

I forlængelse af ovenstående har vi valgt at benytte sociolog Viviana A Zelizer’s tekst Money, 

Power and Sex (2006). Zelizer fokuserer heri på den moralske og kulturelle betydning, som 

intimitet og økonomiske transaktioner er tilskrevet. Ved at have Zelizer’s perspektiv for øje, kan vi 

opnå en forståelse af, hvilke typer af relationer, der er mere social accepteret end andre, hvor 

der  indgår bestemte krydsninger af penge og intimitet. I forlængelse heraf, benytter vi sociolog 

Gayle Rubin’s perspektiver omkring sex og seksualitet ud fra teksten Thinking Sex (1999). Her 

argumenterer Rubin for, hvorledes personer ud fra deres seksuelle adfærd kategoriseres i sociale 

grupper ud fra et værdisystem. Herudfra er det kulturelt bestemmende om personers seksuelle 

adfærd bliver anskuet som rigtig eller forkert, og dermed hvilken status disse personer bliver tillagt 

i samfundet. Dette perspektiv kan være med til at betragte, hvordan personer i sugardating, som 

“seksuelle minoriteter”, tillægges en seksuel værdi i forhold til de eksisterende opfattelser, der er i 

samfundet. Derudover har vi beskæftiget os med socialpsykolog Gail Phetersons tekst Whore 

Stigma: Female Dishonor and Male Unworthiness (2009). I teksten har Pheterson udarbejdet et 
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studie, som stiller sig kritisk overfor den gængse opfattelse af prostitution. Dette fokus er dog ikke 

hvad vi har for øje, da vi som nævnt ikke ønsker at reproducere ideen om at sugardating er 

prostitution. Vi har derimod tilvalgt litteraturen, da Phetersons perspektiver omkring de 

eksisterende stereotype opfattelser af mænd og kvinder i seksuelle aktiviteter er interessante, i 

forhold til at undersøge sugardating ud fra et kønsperspektiv. I forlængelse af dette, har vi benyttet 

kønsforsker Nina Lykkes Kønsforskning - en guide til feministisk, metodologi og skrift (2008). 

Lykke bidrager til en historisk gennemgang af kønnets konstruktion og tilblivelse, og dermed 

hvordan kønnet er blevet opfattet gennem tiden. Dette kan give specialets undersøgelsesfelt en 

indsigt i kønnets historiske og kulturelle kategorisering, samt hvorledes dette påvirker den gængse 

kønsopfattelse i sugardating. Slutteligt har vi inddraget Kenneth Thompsons Moralsk Panik (2005). 

Han fokuserer heri på, hvordan og hvorfor moralske panikker opstår i forhold til medieiscenesatte- 

og samfundskonstruerede fænomener, hvilket kan være med til at belyse, hvordan sugardating har 

skabt en moralsk panik hos befolkningen. Ovennævnte litteratur udgør hermed teorirammen for 

specialets undersøgelsesfelt. Der har i specialets tilvalg af litteratur automatisk også været et fravalg 

af litteratur, hvilket der vil være en kort gennemgang af i nedenstående afsnit. 

 

2.4 Fravalgt litteratur 
Som nævnt har vi nøje overvejet, hvorledes vi har kunnet benytte litteratur fra prostitutions 

forskningen til at undersøge specifikke elementer af sugardating, uden at det har gjort vores speciale 

biased i forhold til, at vi undersøger et fænomens nuancer. Her har vi læst dele af idehistoriker 

Susan Dodillets afhandling Är Sex Arbejd (2009) som fokuserer på, hvordan kvinder i prostitution, i 

mange tilfælde, kan have truffet et aktivt valg om deres erhverv. Vi har i undersøgelsen fravalgt 

disse perspektiver, da vi mener at brugen af denne teori ville gøre specialets undersøgelse biased, i 

den forstand, at det ville tale vores undersøgelse ind i en prostitutions tænkning. Derudover har vi 

læst sociolog Margrethe Järwinens udgivelse Prostitution i Helsingfors - En studie i 

kvinnokontroll  (1990) med henblik på at forstå prostitution ud fra en begrebslig ramme. Efter 

nærmere omtanke fravalgte vi også denne teori, da det ikke ville bidrage til en nuancering af 

specialets undersøgelse af fænomenet sugardating, men snarere reproducere ideen om at 

sugardating er prostitution. 
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2.5 Strategisk artikelindsamling 
Udover at inddrage relevant litteratur har vi foretage en strategisk artikel indsamling, som netop 

afspejler debatten omkring sugardating ud fra en dansk kontekst. Vi er bevidste om, at artikler er en 

anden form for litteratur, men at disse kan være med til at belyse debattens italesættelser og 

diskurser, som er afgørende for at forstå fænomenet.   

 

Som del af specialets review har vi, som nævnt, foretaget en research i forhold til at opnå indsigt i, 

hvilke diskurser der findes i den offentlige debat, når det gælder sugardating. Denne research er 

lavet på søgedatabasen Infomedia, hvor sugardating blev anvendt som søgeord. 

Artikelindsamlingen har kunnet give os en indsigt i de diskurser, som præger de italesættelser og 

dermed opfattelser, der eksisterer i samfundet omkring fænomenet. Dette har været medvirkende til, 

at give specialet et godt fundament i form af viden, hvilket har været brugbart på grund af den 

sparsomme litteratur på området. Begrebet sugardating har været i mediernes søgelys siden 

konceptet kom til Danmark i 2013. Vi har derfor fundet det relevant at foretage søgningen fra dén 

periode og til dags dato. Dette blev dermed fra d.1. Januar 2013 til d. 2. Februar 2018, hvilket 

svarer til 5 år og en måned. Denne søgning gav et resultat på 436 artikler i alt. Vi endte dog med 

118 artikler, da vi både frasorterede de artikler, som ikke var originalartikler, og de artikler som 

ikke omhandlede sugardating specifikt.  

 

I løbet af artikelindsamlingen så vi en generel overrepræsentation af kvinder som sugarbabes i 

medierne. Vi så derfor en mulighed i at få denne hypotese afkræftet eller bekræftet, i 

gennemlæsningen af de 118 artikler. På baggrund heraf foretog vi en optælling af hvert enkelt 

medie og noterede, hvordan kønnet blev skildret i de 118 artikler. Dette resulterede i følgende 

fremstillinger: Kvinden som sugarbabe blev repræsenteret med 69 %, kvinden som sugarmama blev 

repræsenteret med 0 %, manden som suggardaddy blev repræsenteret med 11%, og manden som 

boytoy blev repræsenteret med 3 %. Slutteligt blev artiklerne, som behandlede sugardating neutralt 

og altså uden et specifikt kønsperspektiv,- repræsenteret med 17 %. Denne optælling bekræfter 

dermed vores hypotese om, at kvinden som sugarbabe overrepræsenteres i mediebilledet.  

Der vil i næste afsnit redegøres for de mest fremherskende diskurser, som eksisterer i debatten 

omkring sugardating. Dette kan medvirke til at opnå større indsigt i, hvilke opfattelser der eksisterer 

omkring fænomenet, og som derved kan bidrage til at besvare specialets problemformulering mere 

fyldestgørende.  
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2.6 Mediernes diskurser om sugardating  

Gennem vores research omkring diskurser af sugardating i vores artikelindsamling, er vi inspireret 

af teoretikerne Laclau og Mouffes diskursanalyse. Denne hviler på en socialkonstruktivistisk 

tilgang og anvendes til at se nærmere på, hvilke diskurser der står frem i mediebilledet. En diskurs 

kan forstås som en sammenhæng af udsagn, der gennem specifikke mønstre skaber en bestemt 

måde at kunne tale om og forstå verden (Jørgensen og Philipsen 1998: 9). Tilgangen indikerer, at 

sproget ikke skal betragtes som en afspejling af verden, men derimod at sproget er medvirkende til 

at skabe og konstruere omverdenen og vores sociale relationer (Jørgensen og Philipsen 1998: 9). 

Laclau og Mouffe påpeger, hvordan bestemte diskurser, på forskellige tidspunkter, påvirker og 

former vores opfattelse af bestemte fænomener, hvilket også er gældende for sugardating. Ved 

hjælp af repræsentationer kæmper diskurserne om at fastlåse sproget og dets betydning på hver 

deres måde, for til sidst at vinde indflydelse på området. Da sproget dog altid er varierende, fastslår 

Laclau og Mouffe, at betydningen aldrig vil være konstant men derimod skabes kontinuerligt 

(Jørgensen og Philipsen 1998: 15).  

 

En af de gennemgående diskurser i debatten er diskursen om, hvorvidt sugardating kan have 

negative konsekvenser i form af psykiske og fysiske skader. Socialrådgiver Birgitte Othmann 

beskriver forskellige former for konsekvenser, som kan opstå på baggrund af sugardating: ”De 

psykiske skadevirkninger, dobbeltlivet, de seksuelle skader, spindet af løgne, der gør de nære 

relationer svære at favne” (Fyens Stiftstidende 2014). En anden aktør, der bakker op om 

sugardatings mulige skadevirkninger, er Flora Gosh, som er direktør hos skadecentret Liva Rehab. 

Hun understreger i følgende: “Sugardating er hverken glamourøst eller uskyldigt. Det er risikofyldt 

gråzoneprostitution med social slagside (...) Der er massive følgevirkninger” (Politikken 2017). 

Dette leder videre til diskursen om, hvordan at sugardating defineres som en form for 

gråzoneprostitution, hvilket er et medieskabt begreb, der bygger på spekulationerne om, hvorvidt 

sugardating er en ny type dating eller blot prostitution? Denne definition taler ind i en af de mere 

fremtrædende diskurser, der direkte sidestiller sugardating med prostitution, da der eksisterer en 

transaktion mellem sex og penge. Charlotte Fuglsang som er forstander hos RedenUng udtaler “Når 

man begynder at tage penge for det (red. sex), har man bevæget sig hen på den banehalvdel, der 

hedder prostitution“ (Berlingske 2015). Denne holdning bakkes op i argumentationen omkring, 

hvorvidt sugardating blot er gammel vin på nye flasker, og at begrebet dermed fungerer som et 

dæknavn for prostitution. En af de få aktører, som stiller sig kritisk overfor denne position, er 
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sociolog Christian Groes, der peger på, hvorledes der mangler forskning på området, og at der 

derfor ikke bør opstå et falsk problem: “Vi skal passe på med, at diskussionen ikke kommer helt ud 

af kontrol. Der er endnu ikke skyggen af bevis for, at det er et problem” (DR 2015). Samtidig taler 

han ind i den diskursive ramme om, hvordan sugardating kan være en ny form for moderne 

parforhold, der gør op med de eksisterende ligestillings ideologier og kan ses som en søgen efter de 

traditionelle kønsroller (Information 2014). Professor i almen sexologi Christian Graugaard bakker 

op om denne diskurs og peger på, at der desuden er sket et skred vedrørende danskernes 

seksualitetskultur, når det gælder kønnet, kroppen og seksualiteten. Dette skyldes, at denne er 

præget af mange overgange af gråzoner, som gør kulturen anderledes end for blot få år siden 

(Information 2014). En anden diskurs som eksisterer er diskursen om, hvorvidt sugardating er en ny 

tendens inden for bytte- og deleøkonomi, som kan sammenlignes med koncepter som Airbnb og 

Gomore. En journalist beskriver hertil i en artikel fra Information, hvorledes sugardating rummer et 

økonomisk aspekt, og at man kan indskrive sugardating i en bredere samfundstendens mod 

alternative forbrugs finansieringsformer” (Information 2014). 

Ovenstående uddrag vidner altså om en bred skare af holdninger i debatten om fænomenet 

sugardating. Eftersom at disse diskurser blot er et udpluk fra den eksisterende debat, er det ellers 

tydeligt i gennemlæsningen af de 118 artikler, at holdningerne til fænomenet overordnet peger i en 

fordømmende og negativ retning. Debatten afspejler dermed en unuanceret fremstilling af 

sugardating, som desuden ikke bærer præg af, at dem som reelt sugardater kommer til orde.  

 

3.0 Specialets relevans for det sociale arbejde 

Det er i ovenstående blevet klargjort hvorvidt sugardating, på trods af sparsom forskning, ofte er 

præget af negative italesættelser, hvilket kan have stor betydning for de personer, som praktiserer 

fænomenet. Vi har derfor fundet emnet relevant, da det er behæftet med stigma på baggrund af 

debattens manglende nuancer. Vi har ikke et konkret tal på, hvor mange der i Danmark helt præcist 

indgår i sugardating. I en mailkorrespondance med datingplatformen Sugardaters.dk, som er det 

førende sugardatingsite i Danmark, blev vi oplyst, at de i februar 2018 har 90.000 tilmeldte brugere. 

Dette tal vidner om, at der er en stor gruppe af personer, som er i risiko for at blive påvirket af dette 

stigma. Der findes en række organisationer i Danmark, som beskæftiger sig med sugardating i deres 

sociale arbejde. Disse aktører har forskellige indsatser, som afhænger af om de anskuer sugardating 

som et reelt socialt problem eller ej. Organisationerne har med deres sociale arbejde dermed 
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betydning for, hvordan fænomenet betragtes og opfattes, da visionen for den sociales praksis er at 

ændre normbrydende adfærd til acceptabelt adfærd (Nissen, Pringle & Uggerhøj 2013: 26). Dette 

kan tale ind i den diskursive ramme om, at der ønskes en social forandring, hvilket i sig selv kan 

virke problematisk, da der som nævnt mangler evidensbaseret viden indenfor feltet. Det er ikke 

specialets hensigt at undersøge, om sugardating er et socialt problem eller ej, men dermed blot 

undersøge fænomenet for hvad det indebærer, samt skildre konceptets mange nuancer. Denne 

undersøgelse vil muligvis være medvirkende til at nuancere debatten samt folks generelle opfattelse 

af sugardating, så de eksisterende negative italesættelser ikke blot tages for givet. Undersøgelsens 

perspektiver kan samtidig være relevant for aktørerne i det sociale arbejde, som beskæftiger sig med 

sugardating, og som ønsker en større forståelse af, hvad sugardating er og kan indebære. 

4.0 Videnskabsteoretiske overvejelser 

I dette afsnit vil der blive redegjort for specialets videnskabsteoretiske ståsted. Eftersom specialets 

omdrejningspunkt er undersøgelsen af fænomenet sugardating, har vi valgt at tage udgangspunkt i 

en socialkonstruktivistisk erkendelses tilgang. Nedenstående vil derfor omhandle nogle af de mest 

centrale principper inden for den socialkonstruktivistiske videnskabstradition.  

 

Der er mangeartede bud på, hvad der ligger i socialkonstuktivismen. Derfor er det afgørende, at 

tilgangen defineres, så der opnås en fælles forståelse af, hvad der menes når et fænomen beskrives 

som “social konstrueret” (Fuglsang & Olsen 2009:350). Kultursociolog Klaus Rasborg har 

indkredset 7 principper for socialkonstruktivismen, vi vil have for øje gennem specialet. Første 

princip benævner Rasborg som anti-essentialisme. Her antages at individet, såvel som samfundet, er 

skabt ud af sociale processer og dermed ikke rummer en indre natur, som gør os til dem vi er, men 

at vi derimod er socialt konstrueret (Fuglsang og Olsen 2009:351:Burr 1995:5). Det andet princip 

anti-realisme omhandler, hvorledes erkendelse og viden hos individet ikke udgør en sandhed i 

forhold til den virkelighed, der eksisterer, men derimod er en fortolkning af denne virkelighed 

(Ibid.). Tredje princip videns altid historisk og kulturelt specifikke karakter belyser, hvordan viden 

er en foranderlig størrelse og altid opstår ud fra en social og kulturel kontekst (Ibid.). Det fjerde 

princip sprogets primat i forhold til tænkningen handler om, hvordan sproget er en præmis for, 

hvorledes individet tænker, således at sproget ikke kun er et redskab for, hvad vi tænker (Ibid.). Det 

femte princip sprog som handling fokuserer på, hvorledes sproget udgør en bestemt social handling. 

Talehandlingens konsekvens udgør altså en performativ handling. Herved kan sproget være med til 



 14 

at danne virkeligheden (Ibid.). Det sjette princip fokus på interaktion og social praksis drejer sig 

om, hvordan individer i interaktion med hinanden skaber sociale processer. Fokus er hermed på den 

sociale interaktion (Fuglsang og Olsen 2009:351:Burr 1995:7). Det syvende og sidste princip fokus 

på processer omhandler, hvordan fænomener ikke skal undersøges som en statisk størrelse i en 

analysesammenhæng men derimod som en dynamisk social proces (Fuglsang og Olsen 2009: 351; 

Burr 1995: 8). Disse syv principper er værd at have for øje i vores undersøgelse, da fænomenet 

sugardating er social konstrueret og dermed er kulturelt og historisk tilblivelse, i forhold til, hvad 

der tillægges fænomenet. Disse sandheder, som eksisterer omkring sugardating, vil specialet ikke 

blot tage for givet, men nærmere stille sig kritisk overfor, for derigennem at kunne undersøge, hvad 

sugardating som fænomen reelt er og kan indebære. 

5.0 Metodiske overvejelser 

Der vil i nedenstående kapitel redegøres for de metodiske overvejelser, som har haft betydning for 

specialets undersøgelse. Der vil derfor være en gennemgang af følgende præsentation af 

dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling”, brugen af dokumentar som empiri, 

interview som metode, semikonstrueret interview, telefoninterview, udvælgelse af informanter, 

etiske overvejelser, transskribering samt kritiske overvejelser.  

 

5.1 Præsentation af dokumentar Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling 
I specialets første analysedel undersøges DR dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters 

fortælling med fokus på, hvilke repræsentationer der fremstilles i forbindelse med livet som 

sugarbabe. Dokumentaren har givet specialet en unik indsigt i, hvordan et specifikt medie 

fremstiller emnet sugardating i en dansk kontekst. DR dokumentaren “Gina Jaqueline - en 

sugardaters fortælling” blev produceret af DR i 2017. Skildringen af Ginas liv er produceret af 

produktionsselskabet Pineapple Entertainment og herefter opkøbt af DR. Instruktør Sofie Lange har 

fulgt Ginas liv henover et år og filmet alt materiale til dokumentaren. Dokumentaren er delt op i 4 

afsnit af 28 minutter, og er på DR’s top fem i forhold til mest sete udsendelser i 2017, hvilket 

beretter om en særlig interesse i emnet fra seernes side. Dokumentaren er den første af slagsen, som 

i en dansk kontekst giver indblik i tilværelsen som sugardater. Set i en dokumentar sammenhæng er 

det derfor et særligt uberørt emne der skildres, hvilket kunne være årsagen til, at dokumentaren fik 

så stor succes. 
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Dokumentaren følger 26-årige Gina som er sugarbabe, som dater rige mænd. Til daglig bor hun i en 

lejlighed i Københavns Nordvest-kvarter. Ginas sugardating indbefatter eksklusive middage, dyre 

hoteller og materielle goder. I denne sugardating tilværelse nyder Gina de muligheder som hendes 

sugardaddys giver hende. I dokumentaren følger man Ginas relationer til hendes sugardaddies og 

med tiden formår Gina, at udvikle følelser for én af disse, hvilket ikke var hensigten fra start. Det er 

kun Ginas familie og nærmeste venner, som ved, at hun sugardater. Som det skildres i 

dokumentaren er der ingen i hendes omgangskreds, som stiller sig undrende overfor hendes 

praktisering af sugardating (DR 2017).  

 

5.2 Metodiske overvejelser af brugen af en dokumentar som empiri 
Vi har i første analysedel valgt at analysere på alle fire afsnit af dokumentaren, dog med 

afgrænsningen, at vi har udvalgt de mest relevante repræsentationer af Ginas sugardating 

aktiviteter. Rent metodisk fandt vi det nemmere at analysere på det sagte i dokumentaren, hvilket 

vil sige, at vi primært analyserer på Ginas udtalelser og dermed benytter citater i analysen. Udover 

at trække citater ind fra dokumentaren, fandt vi det ligeledes væsentligt, at visualisere analysen i 

forhold til at indsætte billeder af den pågældende scene, som analyseres. Metodisk havde vi tre 

strategiske afspilninger af dokumentaren forinden analysens begyndelse. Ved første gennemgang 

noterede vi relevante temaer omkring Ginas sugardatingsaktiviter. I anden gennemgang fokuserede 

vi på specifikke udtalelser, som kunne fungere som belæg for de specifikke fremstillinger, vi fandt 

væsentlige at analysere på. Tredje og sidste gennemgang blev anvendt til at sikre, at vi fik de mest 

afgørende repræsentationer og udtalelser med.  

Eftersom der i en dokumentar indgår en redigeringsproces, kan nogle af de pågældende 

fremstillinger bære præg af visse iscenesættelser. Dette skal der i undersøgelsen tages højde for, så 

vi i analysen derfor ikke antager dokumentaren som “råt materiale”. Vi forholder os dermed kritisk 

overfor de fremstillinger af sugardating, som vinder frem i dokumentaren, da produktionen bag kan 

have gjort sig nøje overvejelser i forhold til en specifik konstruktion af sugardating.  

 

5.3 Interview som metode 
Det kvalitative forskningsinterview kan metodisk benyttes til at forstå informantens verdenssyn, 

hvilket gør tilgangen relevant for den viden, der ønskes undersøgt for vores speciale (Kvale og 
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Brinkmann 2009:17). Interview som metode kræver en række overvejelser, da denne form for 

forskning indbefatter forskellige regler og teknikker (Kvale og Brinkmann 2009:18).  

Som led i vores kvalitative forskningsinterview står objektivitet som et centralt element. 

Objektivitet i en interview-mæssig kontekst omhandler blandt andet refleksiv objektivitet og 

afspejler vores egen refleksion og indflydelse på den indsamlede viden, vi tilegner os gennem 

undersøgelsen. Vi bestræber os dermed på at forblive så objektive som muligt, i forhold til vores 

egen forforståelse gennem processen (Kvale og Brinkmann 2010: 268). Dette betyder, at vi fra 

undersøgelsens start har været opmærksomme på den indflydelse, vi kan have på både vores 

informanter før og under interview, gennem de resultater vi indhenter. Vi har derfor været bevidst 

om, fra specialets start, at forholde os så neutrale og objektive som muligt til sugardating.  

 

5.4 Semikonstrueret interview 
For netop at gøre undersøgelsen gennemsigtig for læseren, er der gennem specialet i høj grad lagt 

vægt på kontinuerlig procesvalidering frem for endelig produktvurdering. Hertil har vi i specialets 

interviewundersøgelse benyttet Kvale og Brinkmanns syv faser, som indebærer følgende: 

Tematisering, design, interview, transskription, analyse, validering og rapportering (Kvale og 

Brinkmann 2009: 275). Disse er netop med til gennemsigtiggøre specialets forskellige processer. I 

første fase, som omhandler tematisering, fokuserede vi på interviewundersøgelsens formål. Først og 

fremmest læste vi en række videnskabelige tekster, artikler og rapporter for at finde frem til, hvad 

der kunne være relevant at undersøge. Den anden fase omhandler design. Her fokuserede vi på, 

hvilket forskningsdesign projektet skulle have i forhold til den tilsigtede viden, vi ønskede at opnå. I 

forlængelse heraf udarbejdede vi de tre interviewguides, som dermed skulle fungere som en 

guideline til selve interviewet. I den tredje fase, som omhandler selve interviewet, udarbejdede vi de 

tre interviews ud fra vores interviewguide, som netop har til opgave at kvalitetssikre undersøgelsen 

på baggrund af de udarbejdede spørgsmål. (De tre interviewguides kan findes i bilag 1, 2 og 3). Den 

fjerde fase transkription samt den femte fase analyse beskæftiger sig begge med analyse og 

verifikation. Heri overvejede vi, hvilken analysestrategi der ville være mest hensigtsmæssig for 

vores undersøgelse. Derudover gjorde vi os tanker om, hvorvidt det vi ønskede at undersøge reelt 

kunne muliggøres. Den sidste fase omkring rapportering, indebærer den gældende validitet af 

projektets resultater, og om disse lever op til de videnskabelige kriterier samt etiske overvejelser 

(Kvale og Brinkmann 2009: 123). Dette vil der redegøres for i sidste del af metodeafsnittet.  
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Rent metodisk besluttede vi at foretage semikonstrueret interviews, hvilket gjorde det muligt at 

gennemgå specifikke temaer i en interviewguide, som er relevant for specialets undersøgelse. Disse 

blev følgende: deltagelse i- og baggrund for sugardating, Sugardating.dk som koncept, mediernes 

og samfundets holdninger til sugardating. Disse temaer er primært blevet valgt ud fra teorien, der 

anvendes i specialet. Det semistrukturerede interview blev tilrettelagt således, at informanten kunne 

være medvirkende til at styre interviewets gang samtidig med, at intervieweren, med hjælp fra 

interviewguiden, også kunne dreje interviewet i den ønskede retning. Dette skal forstås på den 

måde, at informanten kan have en udtalelse eller historie, som er værd at forfølge og som dermed 

resulterer i afvigelse fra den oprindelige interviewguide. Eksempelvis fortalte vores første 

informant Oliwia om sit hjemland Polen, hvor mange har taget afstand fra Oliwias deltagelse i 

sugardating, eftersom landet er meget religiøst og derfor sidestiller fænomenet med direkte 

prostitution. Denne udtalelse var interessant at forfølge, da det gav et indblik i Oliwias hjemlands 

kultur, samt hvordan kulturen har præget den gængse opfattelse af fænomenet. I denne situation var 

det en god idé at skubbe vores egne spørgsmål til side og lytte på, hvad Oliwia havde at fortælle, for 

derefter at vende tilbage til interviewguiden. Det har været en vigtigt for projektet at berøre 

temaerne som interviewguiden har gennemgået, for på den måde at sikre, at alle vores planlagte 

spørgsmål blev besvaret.  

I interviewet havde vi forskellige typer af spørgsmål med. Der blev blandt andet stillet opfølgende 

spørgsmål, hvor informanten fik mulighed for at uddybe sine svar yderligere. Dette kræver at 

intervieweren har en oprigtig nysgerrighed og fornemmelse for, at informanten ligger inde med 

mere viden hertil (Kvale og Brinkmann 2009: 155). Derudover forekom der i vores 

interviewsituation også indirekte spørgsmål, som gjorde det muligt at tolke på informantens 

holdning til det specifikke emne (Kvale og Brinkmann 2009: 156). Interviewet indeholdt også 

direkte spørgsmål, som efterspørger et mere præcist svar fra informanten (Ibid.).  

I udarbejdelsen af interviewguiden samt i interviewsituationen havde vi hele tiden in mente, at 

spørgsmålene skulle være åbne, for dermed at få svar som er mest fuldstændige (Kvale og 

Brinkmann 2009:155). Dette skulle samtidig også sikre, at spørgsmålene ikke bar præg af vores 

egne fordomme og forudantagelser, som dermed kunne påvirke informanternes svar.  

 

5.5 Telefoninterview 

Udover vores kvalitative interview, afholdt vi et telefoninterview med medie- og tv tilrettelægger 

Sofie Lange. Vi så dog gerne, at vi havde haft et ansigt-til ansigt interview, da der er en række 
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fordele ved at interviewet indebærer en personlig tilstedeværelse (Kvale & Brinkmann 2009: 169). 

Overordnet forløb samspillet i samtalen godt, men interviewformen bød også på en række 

udfordringer. Først og fremmest var det svært at fastholde den planlagte interviewguide, da 

informanten ofte veg fra emnet og derved kom ind på flere tematikker, som ikke var relevant for 

vores undersøgelse. I denne forbindelse fandt vi det udfordrende at afbryde informanten for at gå 

videre til næste spørgsmål, fordi det i interviewsituationen virkede meget uhøfligt, når vi ikke 

kunne aflæse hendes kropssprog eller ansigtsmimik men kun høre hendes stemme. Havde det været 

et almindeligt ansigt-til ansigt interview, kunne vi gennem vores kropssprog signalere, at det var tid 

til at gå videre til næste spørgsmål. En af de fordele vi oplevede i vores telefoninterview var til 

gengæld den naturlige pause. På normal vis i et ansigt-til ansigt interview kan en pause fra 

informantens side ofte bevirke, at intervieweren føler sig nødsaget til at bryde ind og eventuelt 

uddybe spørgsmålet (Carr & Worth 2001: 520). I vores telefoninterview med instruktør Sofie 

Lange, hvor det var ikke var muligt at observere hende imens, følte vi som interviewer og 

observatør ikke samme behov for dette. Dette betød at Lange havde mere tid og frihed til at komme 

med besvarelser, der grundet afbrydelser ellers ikke ville få lov at stå frem. 

 

5.6 Udvælgelse af informanter 

Der er i specialet foretaget interviews med tre informanter. Specialets følsomme emne sugardating 

har fra begyndelsen medvirket til, at det har været udfordrende at finde informanter, eftersom 

sugardating typisk foregår det i det skjulte. Dette skal forstås på den måde, at hjemmesiderne, hvor 

disse relationer etableres, er anonyme uden adgang for udenforstående. Derudover forbindes 

sugardating i mange tilfælde med prostitution, der som nævnt kan være behæftet med stigma, og det 

kan derfor være svært at søge kontakt til mulige informanter. Der er dog en række personer, som 

træder frem i offentligheden på diverse medier og fortæller om deres sugardatingtilværelse, men her 

skal det understreges, at disse typisk optræder anonymt.  

I forbindelse med et debatarrangement omhandlende sugardating, afholdt af Sex & Samfund, blev 

vi opmærksomme på sugardateren Oliwia Misiak, som skulle debattere til eventet. Dette resulterede 

i, at vi tog kontakt til hende i et ønske om, at hun ville medvirke i et interview, hvilket blev 

realiseret. Oliwia blev derudover “gatekeeper” for projektets næste informant, Carsten Graff, som 

også har medvirket i et interview. Oliwia og Carsten er i et polyamorøst forhold med hinanden og 

har dermed flere partnere. I specialet er der gjort etiske overvejelser i henhold til informanterne om 
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en mulig anonymisering, men det har i dette tilfælde ikke været et ønske fra Oliwia og Carsten. 

Deres fulde identitet vil derfor blive præsenteret i nedenstående afsnit. 

 

Oliwia Misiak: 24-årige Oliwia er oprindeligt fra Polen men har været bosat i Danmark de sidste 

syv år. Ud over at studere til dagligt, er Oliwia sugarbabe og har sugardatet de sidste to et halvt år. 

Herudover arbejder hun som skribent for hjemmesiden Sugardaters.dk, hvor hun blogger og skriver 

artikler om dét at være sugarbabe, samt om sine erfaringer, tanker og oplevelser omkring 

sugardating. Oliwia tog kontakt til DR i forbindelse med deres søgen efter en sugarbabe til deres 

kommentar. Hun blev dog afvist på grund af sine manglende dansk kunstskaber men mener selv, at 

hun blev fravalgt, da hun ikke afspejler en stereotyp sugarbabe.  

Oliwia er i et åbent forhold med sin 32- årige ældre sugardaddy Carsten Graff. Dette betyder, at hun 

ser andre sugardaddies ved siden af Carsten.  

 

Carsten Graff: 56-årige Carsten er forfatter og sugardaddy. Han har en uddannelsesmæssig 

baggrund som Cand. Merc. i datalogi. I 2012 startede han forlaget StemningsHotellet. Derudover 

har han skrevet en række værker, og hans nyeste udgivelse er bogen Blot til lyst (2018), som 

omhandler svinger kulturen, hvilket afspejler mange af de tabuiserede emner, som Carsten 

beskæftiger sig med. I forlængelse heraf har han udgivet bogen En ren forbindelse (2010), som 

omhandler “polyamory” ud fra Carstens egne erfaringer med at leve i parallelle og åbne 

kærlighedsforhold. Som nævnt er han i et åbent forhold til sin sugarbabe Oliwia, hvilket betyder, at 

han også ser andre sugarbabes end hende.  

 

Sofie Lange: 27-årige Sofie Lange er uddannet som tv- og medietilrettelægger. Hun arbejder på 

produktionsselskabet Pineapple Entertainment. Lange er kvinden bag dokumentaren Gina Jaqueline 

- en sugardaters fortælling, hvilket vil sige, at hun har fulgt Gina i otte måneder med håndholdt 

kamera og dermed filmet al materiale til dokumentaren. Derudover har Lange fungeret som 

instruktør og ligeledes medvirket i dokumentarens redigeringsproces. 

 

5.7 Etiske refleksioner 
Der har gennem specialet været en række etiske og moralske overvejelser i forbindelse med 

interviewundersøgelserne, da kompleksiteten ligger i at udforske personers private forhold, som 
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benyttes i et offentligt anliggende (Kvale og Brinkmann 2009:80). Løbende har specialet haft fokus 

på forskellige etiske retningslinjer. Først og fremmest på informeret samtykke, hvilket vil sige, at 

vores informanter, som er blevet interviewet, har fået en grundig beskrivelse af, hvordan og 

hvorledes projektet har tænkt sig at benytte interviewet i en analysesammenhæng. Denne 

information er givet på baggrund af den omtalte interviewguide, hvor briefing og debriefing udgør 

en del af denne. Derudover har vi fokuseret på forskeren som etisk retningslinje, hvilket indbefatter, 

at vi har benyttet interview-materialet på en gennemsigtig og præcis måde i analysen. Derudover 

havde vi i specialet et ønske om at sætte de bedste rammer op for interviewet. Vi sørgede dermed 

for, at vi begge deltog i interviewet og samtidig havde en klar rollefordeling inden interviewets 

start. Rollefordelingen bestod af en interviewer, som styrede interviewet ud fra interviewguiden, 

samt havde ansvar for briefing og debriefing. Den andens rolle bestod i at fungere som observatør 

og befandt sig derfor mere i baggrunden. Observatøren sørgede her for, at tiden blev overholdt og 

kom herudover med opfølgende eller afklarende spørgsmål. 

  

5.8 Transskribering 
Som en væsentlig metodisk del af analysens påbegyndelse har vi transskriberet alle interviewene. 

Disse transskriberinger er ikke vedlagt denne opgave men er i vores besiddelse. Dette er et bevidst 

valg, da vi på denne måde beskytter personfølsomme data i forhold til offentligheden. “At 

transskribere” betyder, at man transformerer noget og skifter en bestemt form ud med en anden 

form (Kvale og Brinkmann 2009: 200). I denne proces oversættes det sagte, som er talesprog, til det 

nedskrevne som er skriftsprog (Ibid.). Hertil kan det være udfordrende at opnå en så 

gyldig  transskription så mulig, der indebærer at forståelsen i oversættelsen bliver så korrekt som 

muligt. Derfor tog vi nogle valg og fravalg i forhold til den gængse skrive procedure. Dette var 

afgørende, eftersom vi begge transskriberede, og der var derfor behov for at aftale et fælles sæt 

regler forinden (Kvale og Brinkmann 2009: 203). Vi undlod blandt andet gentagelser og oversatte 

derfor ikke ord for ord. Pauseord som “øh” vil derfor heller ikke optræde i transskriberingen.  

 

5.9 Refleksioner over specialets validitet og reliabilitet 
Da vi i dette speciale ønsker at undersøge fænomenet sugardating og dets nuancer, er vi bevidste 

om, at specialets empiri kan have en begrænsning herpå. Ved kun at inddrage perspektiver fra to 

informanter, som henholdsvis sugarbabe og sugardaddy, kan der være mulige nuanceringer der går 
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tabt. Vi ønskede fra start at inddrage synspunkter fra flere sugardatere, for en bredere og mere 

nuanceret undersøgelse. Dette blev desværre ikke muligt, da emnet er præget af stigma, og derfor 

har begrænset os i at finde flere informanter. En anden relevant overvejelse er, at Oliwia har været 

“gate keeper” for Carsten. Eftersom de to informanter indgår i en relation i det daglige, er det 

aktuelt at medtænke, at deres opfattelse af sugardating kan afspejle nogle af de samme 

perspektiver.    

Reliabilitet henviser til pålideligheden af undersøgelsens resultater samt måden, hvorpå disse er 

indsamlet. I et kvalitativt forskningsinterview er der ikke nogen garanti for, at informanterne vil 

komme med samme udtalelser på andre tidspunkter. Det bliver hermed væsentligt at stille sig 

spørgende om resultaterne kan generaliseres og dermed overføres i andre sammenhænge. Ifølge en 

humanistisk opfattelse er det netop givet, at enhver situation er unik, hvorfor at der også vil være ét 

svar til den pågældende situation, der finder sted (Kvale og Brinkmann 2009: 288).  

 

6.0 Analysestrategiske overvejelser og teoriens samspil 

Der vil i følgende være en kortlægning over teorien vi har anvendt, for at kunne besvare specialets 

problemformulering. 

I første del af specialets analyse undersøges de eksisterende repræsentationer i fremstillingen af 

sugarbaben Gina i dokumentaren Gina Jaquline - en sugardaters fortælling. For at få indblik i disse 

repræsentationer, vil vi anvende sociolog Stuart Halls (1997) repræsentationsteori. Eftersom Halls 

teori har fokus på, hvordan alle fænomener og objekter tilegner sig specifikke repræsentationer 

gennem sproget og derved opnår helt særlige betydninger, bliver det muligt at forstå, hvilken 

fremstilling DR har ønsket med dokumentaren i portrættet af Gina. I samme del af analysen tages 

der ligeledes udgangspunkt i sociolog Viviana A. Zelizers (2006) teori om intime relationer og 

økonomiske transaktioner. Formålet her er, at belyse de transaktionelle elementer, der i 

dokumentaren fremstilles i forbindelse med Gina Jaquelines sugardating aktiviteter. Ydermere 

gøres der brug af antropolog Gayle Rubins (1999) teori omkring sex og seksualitet, til at forklare de 

normative idealer og hierarkier, som eksisterer når det gælder seksuel adfærd i den vestlige del af 

verden. Slutteligt til at underbygge dette perspektiv, anvendes socialpsykolog Gail Phetersons 

(2009) perspektiver på opfattelsen af kvinders seksuelle praksis, der i mange tilfælde opfattes 

fordomsfuldt. Gennem første og tredje analyse vil vi benytte kønsforsker Nina Lykkes (2008) teori 

omhandlende kønnets konstruktion. Vi benytter dette perspektiv, da kønnet kan betragtes ud fra en 
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historisk- og kulturel tilblivelse, samt ud fra socialt konstruerede kategorier. Teorien kan dermed 

bidrage til en forståelse af, hvorledes de eksisterende kønsidealer spiller ind på måden, hvorpå man 

anskuer kvinder som sugarbabes og mænd som sugardaddies, der samtidig får betydning for den 

gængse opfattelse af fænomenet.  

Som en del af første analyse, men separat del for sig, analyseres interviewet med tv- og 

medietilrettelægger Sofie Lange, som står bag dokumentaren. Her undersøges, hvilke overvejelser 

samt intentioner DR som afsender og produktion bag dokumentaren, har gjort sig i forhold til de 

repræsentationer, der bliver fremstillet af sugarbaben Gina samt, hvordan materialet teknisk er 

blevet behandlet. Her vil lektor Frances Bonners (2013) dokumentar teori benyttes til at forstå, 

hvilken redigeringsproces der ligger bag, for at materialet netop kan fremstå som en dokumentar.  

I anden og sidste del af analysen, undersøges de to interviews med sugarababe Oliwia Misiak og 

sugardaddy Carsten Graff. Formålet med denne analyse er, at få et indblik i tilværelsen som 

henholdsvis sugarbabe og sugardaddy, samt undersøge om der er flere nuancer i deres sugardating 

end i DR’s fremstilling af sugardating i dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling. I 

denne analysedel vil samme teoriapparat benyttes, som ved første del af analysen, dog foruden 

Stuart Halls repræsentationsteori. I stedet vil sociolog Kenneth Thompsons (2005) perspektiv på 

begrebet moralsk panik anvendes til at skildre, hvordan visse fænomener publiceres og modtages i 

offentligheden, samt hvilken betydning dette kan have på det resterende samfunds opfattelse af det 

pågældende fænomen.  

 

7.0 Teori  

Der er foretaget en række teoretiske overvejelser i forbindelse med den ønskede forklaringskraft 

vores udvalgte teori kan give, i forhold til specialets problemstilling og undersøgelsesfelt. I 

nedenstående afsnit vil der optræde materiale fra både en dansk, engelsk, og svensk kontekst. Her 

har vi valgt at trække på teorien, som er relevant i en dansk sammenhæng.  

 

7.1 Kønnets konstruktion, en historisk og kulturel tilblivelse.  
I dette afsnit vil der blive redegjort for, hvordan kønnene er blevet konstrueret gennem tiden, da vi 

finder det relevant at forstå kønnets betydning for sugardating. Hertil er det interessant at 

undersøge, hvilke idealer der eksisterer om disse kønsopfattelser, da det dermed kan give en større 

forståelse af fænomenet.  
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Der har siden 1700-tallet eksisteret klassifikationer indenfor den moderne videnskab. Det er både 

videnskaber inden for antropologi, sociologi, psykiatri, biologi og medicin, som har været med til at 

influere kategoriseringer, der er blevet skabt gennem tiden. Disse historiske kategoriseringer har 

haft indflydelse på sociale fænomener såsom køn, etnicitet, race, klasse og seksuel orientering, og 

er derved blevet socialt konstrueret gennem tiden (Lykke 2008: 43). Kategoriernes historiske 

konsekvens har skabt hierarkier, som har dannet rammer for eksisterende ulighed i samfundet, både 

når det gælder kønnene imellem, men også hierarkier mellem race, alder, klasse et cetera (Lykke 

2008:44). Videnskaben kan derfor ses som en diskurs, som på lige fod med politik, kultur og 

samfund er med til at præge definitionsprocesserne mellem forskellige aktører og grupper i 

samfundet (Lykke 2008: 41). Disse definitionskampe skal forstås, som de eksisterende sandheder 

dannet ud fra de principper og normer, som er gældende. Der er altså tale om konstruktioner af 

blandt andet køn på baggrund af definitionskampe, som kan være med til at legitimere social- og 

kulturel ulighed i dele af strukturerne i samfundet (Ibid.).  

Historisk set har kønsforskningen været domineret af biologisk determinisme, som bygger på en 

forståelse af kønnet ud fra biologiske begrundelser. For eksempel nægtede man kvinder adgang til 

universitet i 1800-tallet, da kvinders energi unødigt skulle gå til deres hjerner, da energien ville 

fjerne sig fra livmoderen og dermed skade samfundets reproduktion (Lykke 2008:30). Tilgangen 

bygger på en forestilling om, at det mandlige køn var øverst i hierarkiet og kvindekønnet 

mindreværdigt (Lykke 2008: 231). Denne biologiske determinisme tog derfor udgangspunkt i en 

stereotyp opfattelse af kønnet, som også har den engelske term “sex”, der medførte et bestemt 

“gender,” som er den engelske term for en sociokulturel kønsidentitet. Dette udgjorde en bestemt 

samfundsorden om kønnet ud fra den biologiske deterministiske tilgang (Ibid.). Denne køns 

konservative position fordrede ikke til, at kønnet kunne være en foranderlig størrelse, men nærmere 

en fastlåst størrelse. Denne videnskabelige tilgang skulle vise sig at blive kritiseret.   

“Man fødes ikke som kvinde - man bliver det (Lykke 2008:66 (Beauvoir 1977: 13))”. Sådan beskrev 

feministen og filosoffen Simone de Beavoir en tese i hendes bog Det andet køn i 1949. Dette citat 

skulle vise sig, at få altafgørende betydning for den nyere og mere moderne tænkning inden for 

kønsforskning senere hen. Beavoir gjorde nemlig op med det eksisterende tankesæt og den 

eksisterende biologisk determinisme. Hendes tese beskrev, hvorledes “mænd” og “kvinder” er 

konstruerede kategorier ud fra en given samfundsorden, og derved ikke rummer en indre kønsnatur 

fra biologiens side (Lykke 2008: 66). Citatet har fået historisk betydning i den forstand, at en 

kvindebevægelse tog det til sig i 1970’erne, samt at denne køns konstruktivistiske tænkning har 
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vundet indpas i kønsforskningen lige siden (Lykke 2008:66). Det var især i 70’erne og 80’erne, at 

man inden for kønsforskningen så en nødvendighed i, at adskille det biologiske køn og det 

sociokulturelle køn (Lykke 2008: 32). I denne tid var det de såkaldte marxistiske feminister, der 

vandt frem, og de kritiserede kategoriseringenen af traditionelle kønsroller, som de mente var blevet 

skabt ud fra arbejdsfordelingen i samfundet, som var påvirket af kapitalismen (Lykke 2008: 67). 

Disse feministiske bevægelser nuancerede den gængse måde, hvorpå man anså kønnet, da de 

betragtede kønnet som en social konstruktion (Ibid.).  

Siden 90’erne har der inden for kønsforskning været fokus på “doing-gender tilgangen”, som 

fokuserer på kønnet som en sociokulturel og diskursiv proces. Herigennem er kønsidentiteten en 

størrelse, som skabes og gøres i menneskelige interaktioner, og der fokuseres herved på, hvordan 

kønnet skaber mening og sammenhæng blandt andre mennesker (Lykke 2008: 61). En 

indflydelsesrig kønsforsker, som har præget denne “doing-gender tilgang”, er Judith Butler, som 

med sin teori definerer kønnet ud fra dets performativitet (Lykke 2008: 62). Begrebet performativ 

skal forstås som et ord, som fordrer til en bestemt handling, når det siges til individet (Ibid.). Derfor 

er handlingen en konsekvens af ordet, og skal dermed ikke kun ses som betydningsfuldt men også 

som en aktiv handlen. Herigennem er Butler inspireret af filosoffen Michel Foucault og hans teori 

om subjektet. Subjektet bliver, ifølge Foucault, skabt af de diskurser, som er i samfundet (Lykke 

2008: 63). Derfor er kønnet, ifølge Butler, en effekt af de handlinger, som udgør kønssubjektet og 

derfor kan et køn ikke eksistere, hvis det ikke gøres (Ibid.). Butler lægger samtidig vægt på et 

væsentlig element, når det gælder skabelsen af kønnet i talehandlingernes performativitet, da der i 

form af individets gentagelser konstrueres sandheder i form af normer om køn. Dette i forhold til 

hvad der er rigtig og forkert, naturligt eller unaturligt, når det gælder kønnet og dets opførsel 

(Lykke 2008: 64). I denne sammenhæng peger Butler på en mulig konsekvens, når subjektet 

oplever at skulle tilpasse sig i handlingen og dermed bliver begrænset i denne handling, da kønnet 

vil have rammer for, hvad der er rigtigt og forkert at gøre. Dette kan ligeledes reproducere en 

kønsidentitet, som individet skal indordne sig efter, hvilket ifølge Butler, kan være unaturligt, når 

der ikke eksisterer et sandt køn eller kønsidentitet (Ibid.).  

Der er netop redegjort for, hvordan den biologiske determinisme har domineret den måde kønnet 

tidligere blev anskuet på indenfor videnskaberne. Det var først i 70’erne, at der ansås en 

nødvendighed i at opdele kønnet inden for det biologiske-og køn og sociokulturelle. Kønnet 

opfattes i dag mere nuanceret inden for videnskaben og er nu anerkendt som en social konstruktion 

indenfor den videnskabelige retning socialkonstruktivismen.  
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7.2 Repræsentationernes betydning 

Da vi i specialet er interesseret i mediernes fremstilling af fænomenet sugardating, bliver teorien 

relevant til at undersøge, hvilke repræsentationer der vinder frem og bliver konstrueret i medierne. 

På baggrund heraf vil kapitlet bestå af en gennemgang af kulturteoretiker og sociolog Stuart Hall’s 

teori om repræsentationer.  

 

Repræsentationer har en særlig betydning når det kommer til den gængse måde at forstå og opfatte 

verden. Ifølge Hall, skal repræsentation forstås som et helt grundlæggende element i brugen af 

kommunikation, da det er selve repræsentationen, der forbinder mening gennem sproget (Hall 1997: 

15). Man kan dermed sige, at repræsentationer skal forstås som en måde, hvorpå vi gennem sprog 

bliver i stand til at definere og opfatte fænomener og objekter i vores hverdag. Processen af 

repræsentationer består, ifølge Hall, af to systemer. Den første del beskriver et system, hvor der på 

forhånd er knyttet mentale koder til alle eksisterende fænomener, objekter, og begivenheder 

omkring os. Disse såkaldte koder ligger ubevidst i vores tanker, som en slags indlærte 

repræsentationer. Uden disse ville det ikke være muligt at udtrykke alle fænomenerne omkring os 

eller forstå dem. Et eksempel på disse indlærte koder kan eksempelvis være køn, som Nina Lykke 

nævner i ovenstående afsnit, hvor der er knyttet specifikke repræsentationer til opfattelsen af køn. 

Det er således igennem repræsentationerne og deres betydning at opfattelsen af kønnet opstår 

(Lykke 2008:65).  

Ved hjælp af vores indlejrede koder, har vi altså en opfattelse af begrebernes betydning. Men for at 

kunne kommunikere denne betydning, behøver vi et andet sæt af repræsentationer. Her bliver andet 

system aktuelt, som omhandler et fælles sprog der kan bruges til at oversætte meningen af 

fænomenerne. Forskellige slags “tegn” som skrevne ord, udtalte lyde, visuelle billeder m.m. er, 

hvad der danner grundlaget for systemet omkring sproget. På denne måde er alle disse “tegn” blevet 

organiseret til et fælles sprog, der gør det muligt at oversætte vores fælles mentale koder om verden 

mellem hinanden og derved skabe mening (Hall 1997: 18). Mening konstrueres altså i systemet af 

repræsentationer, som et resultat af sociale overbevisninger. Meningen skal på denne måde ikke 

findes i selve begreberne og objekterne omkring os, men derimod i konstruktionen af begrebernes 

betydning. Det er dermed måden, hvorpå fænomenet konstrueres på givende tidspunkt, der er 

afgørende for, hvordan fænomenet bliver opfattet. 
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Hvad der er væsentligt at huske på, ifølge Hall (1997) er, hvordan mening aldrig er konstant. 

Eftersom sproget er varierende og afspejler den verden vi lever i, vil der aldrig forefindes en endelig 

sandhed (Hall 1997: 24). Dette gør sig endnu engang gældende for fænomenet sugardating, som 

heller ikke har en fast definition, og dermed kan betragtes som et relativt begreb. Samtidig er det 

nødvendigt at forstå, at der overordnet ikke findes nogen sammenhæng mellem selve de fænomener 

og objekter, vi omgås. Det afgørende er i stedet, at det er de såkaldte koder, skabt gennem kulturen, 

der danner mening. Objekters og fænomeners betydning bestemmes altså gennem disse koder, som 

herefter bliver til repræsentationer. Alle koncepter omkring os kan således siges, at være blevet 

inddelt i et organiseret system ud fra mentale repræsentationer gennem kulturen, som slutteligt 

bliver til meningsfulde kategorier, vi dermed kan oversætte ved hjælp af sproget. Koderne vi skaber 

socialt er på den måde afgørende for repræsentationerne og dermed selve betydningen (Hall 

1997:28).  

Der er i nærværende afsnit blevet redegjort for, at sprogets repræsentationer har en væsentlig 

betydning for, hvordan fænomener i vores hverdag bliver betragtet. Denne erkendelse er interessant 

for specialets undersøgelse, da det kan åbne op for en bredere forståelse af de specifikke 

fremstillingers betydning i dokumentaren om Gina Jaqueline.  

 

7.3 Moralsk panik og mediernes magt  
I dette afsnit ønskes der en redegørelse af begrebet moralsk panik og, hvorledes medierne har 

betydning i forhold til det omgivende samfund. Eftersom medierne i deres repræsentation ofte 

sidestiller sugardating med prostitution, er de herigennem medvirkende til at konstruere fænomenet 

på en specifik måde. Derudover er begrebet moralsk panik et eksisterende fænomen, da det 

anvendes til at beskrive disse opråb fra medierne eller samfundet. Ved hjælp af sociolog Kenneth 

Thompson og sociolog Stuart Hall vil vi i nedenstående demonstrere, i hvilket omfang mediernes 

indflydelse er med til at præge fænomenet sugardating og give anledning til moralsk panik.   

 

Moralsk panik er ikke et nyt begreb, men har tværtimod eksisteret længe (Thompson 2005: 20). Det 

betegner overordnet processen, hvormed en tilstand, episode, person eller gruppe af mennesker, 

defineres som værende en trussel mod det resterende samfund. Her er der ikke tale om en decideret 

fysisk trussel, men en trussel mod samfundets værdier og normer (Thompson 2005: 26). Dette sker 

ofte i forbindelse med, at tidligere værdier ikke stemmer overens med nyere generationers og kan 
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for derfor komme til at fremstå som umoralske. På denne måde kan en konflikt opstå i forhold til, 

hvilke værdier der er de “rigtige” og “forkerte” særligt, hvis der er tale om et emne uden specifikke 

retningslinjer (Thompson 2005:22-23). Et eksempel kan være, hvorledes der i samfundet eksisterer 

helt klare normer og holdninger til, hvilke seksualiteter, der bør accepteres. Eftersom sugardating i 

mange tilfælde sidestilles med prostitution, vil sugardating også opnå samme forargelse.   

 

Følgende punkter er ifølge Thompson en definition på, hvad der kan betegne en moralsk panik: 

1. “Noget eller nogen bliver udråbt til at være en trussel mod offentlighedens værdigrundlag 

eller bedste interesse. 

2. Denne trussel bliver fremstillet af medierne på en måde, så den er nem at genkende.  

3. Offentlighedens bekymring vokser hurtigt. 

4. Myndighederne eller meningsdannere reagerer. 

5. Panikken går i sig selv igen, eller resulterer i sociale forandringer” (Thompson 2005: 26). 

 

Denne definition indikerer, at truslen er rettet mod, hvad majoriteten af samfundet antager som 

værende en utænkelig og krænkende handling overfor de tilstedeværende fundamentale og 

moralske værdier i samfundet. Det fremkalder derved en slags retfærdighedsfølelse hos dem, hvor 

panikken opstår, og disse personer vil ofte have et ønske om at vende tilbage til “traditionelle 

værdier” (Thompson 2005: 27). På denne måde bygger truslen reelt set på andres frygt, som så 

skaber panikken om truslen. Panikken kan forblive over tid og endda ende ud i at påvirke 

lovgivningen, for netop at skabe social forandring (Thompson 2005:26). 

Selve kampen om de moralske værdier udspilles, som nævnt, på den offentlige arena via medierne, 

hvilket muliggør markant udbredelse af mulige budskaber, der ønskes i fokus (Thompson 2005: 

29). Ifølge Thompson, bliver samfundsordenen og den moralske orden ofte truet på grund af den 

teknologiske udvikling, som typisk fremstiller fænomener mere forskelligt end, hvad der allerede er 

socialt accepteret i samfundet. Dette giver dermed pressen en kilde til accelererende nyheder, som 

hurtigt vinder indpas hos befolkningen (Thompson 2005: 122). Adfærd der afviger fra 

samfundsnormen og efterfølgende beskrives i medierne, skaber desuden en oversensitivitet hos 

befolkningen overfor ting, som kan føles som en trussel (Thompson 2005: 50-51). Dette er et 

eksempel på, hvordan fænomenet sugardating eksempelvis tillægges samme symbolske betydning 

som prostitution, og dermed placeres i samme diskursive kategori. Denne skildring af den moralske 
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panik og mediernes magt er særlig relevant til at sætte fokus på, i hvilket omfang visse fænomener 

ofte får mere og til tider unødig omtale.  

 

7.4 Sex og seksualitet  
I følgende afsnit vil antropolog Gayle S. Rubin blive anvendt til at beskrive, hvorledes sex og 

seksualitet i den vestlige kultur er forbundet med helt specifikke karakteristika, der er dybt 

integreret i vores bevidsthed, og som afspejler specifikke repræsentationer og diskurser, der gennem 

historien og kulturen er blevet knyttet hertil. Denne tilgang vil først og fremmest blive understøttet 

af  socialpsykolog Gail Pheterson, der i sin udgivelse Whore Stigma: Female dishornor and Male 

unworthiness redegør for de typiske opfattelser, der eksisterer omkring kvinder i seksuelle 

aktiviteter. 

 

Ifølge Rubin, er det nødvendigt at stille sig kritisk overfor den gængse opfattelse, der eksisterer i 

samfundet omkring sex og seksualitet. Rubin forklarer, hvordan nutidige konflikter over seksuelle 

værdier og adfærd, er forbundet med tidligere stridigheder, som har væsentlig betydning herpå. 

Ifølge Rubin, har sex sine egne indre politikker, uligheder og tilstande af undertrykkelse. Derudover 

eksisterer sex i sin konkrete form, som et produkt af menneskelig aktivitet givet ud fra den 

historiske og kulturelle kontekst. Seksualitet skal dermed ikke kun ses ud fra et biologisk perspektiv 

men snarere socialt konstrueret i samfundet (Rubin 1999: 149). Denne erkendelse er relevant for at 

kunne forstå, hvilke diskurser der ligger forud for den allerede etablerede kategorisering omkring 

“atypiske” og ”afvigende” former for seksualitet, som eksempelvis prostitution og sugardating. 

Rubin peger således på, at hendes teori kan være medvirkende til at identificere og udviske den 

erotiske ulighed og seksuelle undertrykkelse, der stadig har indpas i vores samfund (Rubin 1999: 

149). Rubin beskriver i samme øjemed, hvordan at der i samfundet eksisterer nogle faste ideologier 

omkring sex, der er så dybt integreret i vores kultur, at de er usynlige for os. En af disse er naturligt 

indlejret i den vestlige kulturs forståelse og kan betegnes som seksuel essentialisme. Heri bliver sex 

opfattet som evig uforandret, asocial og uden relevans for historien. En anden og væsentlig ideologi 

betegnes sex negativitet. Her henviser Rubin til, hvorvidt de vestlige kulturer ofte har opfattet sex 

som værende en farlig, ødelæggende og negativ kraft. Denne opfattelse nedstammer fra 

kristendommen, som skildrer påbuddet om, at sex kun bør udøves i forbindelse med ægteskabelige 

eller reproduktive anliggender (Rubin 1999: 150). Ifølge Rubin, bliver det altså tydeligt, hvordan 
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den vestlige kulturs tilgang overfor sex ofte er præget af mistænksomhed og tvivl. Seksuelle 

praktiseringer opfattes og fordømmes ud fra de værst tænkelige måder og stort set al erotisk adfærd, 

uden et specifikt formål, betragtes som værende skamfuldt (Rubin 1999: 150). Dette indikerer 

hvorvidt nogle typer af seksuelle forhold er mere velsete og normativt accepteret i samfundet end 

andre.  

En anden teoretiker, som ligeledes har sit fokus på, hvad der omtales som atypiske og dermed 

afvigende seksualiteter, er Gail Pheterson. Hun giver flere eksempler på, hvordan kvinder i 

seksuelle forbindelser bliver opfattet som skamfulde, hvorimod mændene i disse forbliver usynlige 

(Pheterson 2009: 39). Pheterson beskriver eksempelvis, hvordan stereotyper af mænd som 

maskuline og kvinder som ofre, netop har haft indvirken på den normative opfattelse af seksualitet 

og dermed også prostitution. Bliver mænd taget i at besøge en prostitueret, er det selve handlingen 

der bliver stemplet, hvorimod det er hele kvindens identitet der fordømmes. Hun bliver dermed set 

ned på, på baggrund af, hvem hun er, mens manden nøjes med at blive dømt på baggrund af sine 

handlinger (Pheterson 2009: 48). Et andet interessant aspekt er, ifølge Rubin, hvordan at det 

vestlige samfund vurderer og inddeler seksualitet efter et specifikt hierarkisk system af seksuel 

værdi. Ægteskabelige, reproduktive heteroseksuelle ligger i toppen af denne såkaldte erotiske 

pyramide.  
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Herunder finder man ugifte, monogame heteroseksuelle par. Langvarige homoseksuelle parforhold 

er på kanten til at være respekteret, og lige under findes alle andre promiskuøse bøsser og lesbiske, 

som har flere seksuelle partnere. De mest foragtede seksuelle grupper indebærer transseksuelle, 

transvestitter, fetichister, og sexarbejdere, hvor disse former for erotik bliver opfattet som 

grænseløst (Rubin 1999: 151). Grupperne i de øverste lag bliver i samfundet belønnet med goder, 

som eksempelvis legalt ægteskab, offentlig respekt, institutionel støtte m.m. Jo længere nede i 

hierarkiet man befinder sig, fratages disse rettigheder, og man pålægges i stedet ekstreme sanktioner 

og, hvad Rubin karakteriserer som erotisk stigma, som straf for sin atypiske seksuelle adfærd. 

Individets seksualitet har, ifølge Rubin, dermed en helt særlig betydning for, hvilken status man er 

tillagt i samfundet (Ibid.).  

Et andet relevant fokus hos Pheterson: forhandlingen af de seksuelle ydelser (Pheterson 2009: 40). 

Den såkaldte nedværdigende og skamfulde opfattelse af eksempelvis prostitutionslignende 

aktiviteter, synes nemlig at være forbundet til det transaktionelle element i relationen. Ifølge 

Pheterson, kan en kvinde til alle tider tilbyde seksuelle ydelser gratis, men så snart samme kvinde 

forsøger at forhandle sin seksualitet, vil hun i mange tilfælde blive fordømt. Det er dermed ikke 

selve sexakten, der skaber problematikken og som betragtes som skamfuldt, men derimod 

forhandlingen og altså transaktionen mellem sex og penge (Pheterson 2009: 40).  

Det ser altså ud til, ifølge Rubin, at der i samfundet eksisterer helt faste og iboende diskurser og 

repræsentationer omkring seksualitet, som dertil præger den gængse forestilling om, hvordan dette 

bør forstås og praktiseres. I værste tilfælde kan personer i disse aktiviteter blive tillagt stigma på 

baggrund af erotisk fordømmelse. 

 

7.5 Intime relationer og økonomiske aktiviteter 
Der vil i følgende afsnit redegøres for sociolog Viviana A. Zelizers teori om intimitet og 

økonomiske transaktioner. Zelizer peger på, hvordan der udadtil eksisterer en helt klar normativ 

opfattelse, når det gælder forholdet mellem sex og penge, og at disse to elementer helst ses adskilt. I 

sin tilgang retter Zelizer dog sit fokus på, hvordan at alle typer relationer i virkeligheden foregår på 

markedsmæssige betingelser. Eftersom vi i specialet undersøger konceptet sugardating, hvor 

omdrejningspunktet kan være den økonomiske og intime transaktion, kan Zelizers tilgang give os 
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en større forståelse af, hvad det transaktionelle element indebærer samt, hvorfor disse relationer ofte 

giver anledning til forvirring.  

 

7.5.1 Forholdet mellem penge, sex og intimitet 

Zelizer peger på, at den eksisterende bekymring om de transaktionelle relationer stammer fra to 

modsatrettede positioner. Som Zelizer nævner, bygger disse på en indflydelsesrig, traditionel 

opfattelse om, at intimitet og økonomiske transaktioner skal forstås som to “separate sfærer” i det 

sociale liv, der ikke bør blandes med hinanden. Sker dette alligevel opstår, hvad der bliver 

begrebsliggjort som “hostile worlds”, der oversat til dansk betyder fjendtlige verdener (Zelizer 

2006: 3). Årsagen til dette bygger, ifølge kritikerne på, at den intime relation som sfære, rummer 

principper om følelser, solidaritet og impulsivitet, hvor sfæren om den økonomiske og 

kommercielle aktivitet indebærer struktur, effektivitet og planlægning (Ibid.). De to sfære eksisterer 

på denne måde som modsætningsforhold, der vil resultere i en moralsk forurening af hinanden, hvis 

en sammenkobling skulle opstå. Det er dermed begge verdener, der vil påvirkes negativt, da de 

markedsmæssige betingelser vil nedbryde den intime verden, mens emotionel indblanding vil skabe 

ubalance og forvirring i den rationelle transaktion. På baggrund heraf indikerer flere kritikere, at der 

eksisterer en skarp opdeling mellem disse forhold, og at denne opdeling ligeledes bør eksistere, for 

netop at undgå ubalance i relationen. Set ud fra en normativ konstellation, opstilles der helt klare 

moralske afgrænsninger mellem markedsmæssige- og intime forbindelser, der på denne måde 

fordømmer enhver form for interaktion mellem intimitet og penge (Ibid.). 

 

7.5.2 Transaktionelle relationer  

Zelizer refererer til en undersøgelse, der er foretaget blandt mexicanske immigranter. Heri beskriver 

hun, hvordan de mexicanske kvinder i mange tilfælde føler sig forpligtet til sex, som et moralsk 

kompromis overfor deres ægtemand, da det er deres ægtefæller som forsørger dem. Samtidig 

fremgår det i undersøgelsen, hvordan de mexicanske ægtemænd erkender denne form for 

”afpresning” de udsætter deres koner for (Zelizer 2006: 2). Dette eksempel indikerer, hvordan der i 

sociale intime relationer, såsom ægteskab, også findes former for forhandlinger mellem sex og 

penge. Ifølge Zelizer karakteriseres denne tilgang som ”nothing but”, og indikerer et modsvar til 

tankegangen om den såkaldte “hostile worlds”. I stedet for at anskue sex og penge som to 

modsætningsfyldte positioner, er pointen, at verden i virkeligheden bør betragtes som ét stort 
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marked, hvor der forekommer transaktioner alle vegne. Dette indbefatter ikke kun seksuelle 

relationer, men ligeledes sociale intime relationer såsom familie, venskaber eller ægteskab, hvor der 

også her er tale om en såkaldt vareudveksling (Zelizer 2006: 4). Zelizer pointerer, hvordan at alle 

disse transaktioner reelt set er drevet ud fra egen interesse, i princippet om “noget for noget”. I disse 

relationer peger Zelizer på, hvordan kærlighed, omsorg og sex principielt fungerer som en vare, og 

dermed er “intet andet” end andre former for økonomi, magtforhold samt udtryk for en 

underliggende kultur (Zelizer 2006: 4). Det interessante er dog, at disse transaktioner bliver 

legitime, så snart de eksisterer i konteksten af et parforhold, et ægteskab eller et forældre-barn 

forhold, og der sættes derfor ikke spørgsmålstegn ved disse relationelle transaktioner (Ibid.).  

 

7.5.3 Forskellige typer af relationer 

Zezilier fokuserer ligeledes på, hvordan alle intime relationer udspiller sig på baggrund af to 

dimensioner, som hun inddeler ud fra “bredde” og “varighed”. En snæver relation står i kontrast til 

en bred, og vil ofte blive forbundet med prostitutionsforhold, samtidig med at kortvarige relationer 

ofte bliver forbundet med “one-nights” (Zelizer 2006: 6). Ifølge Zelizer, skal en snæver relation 

opfattes som en relation med ingen eller få praktiske aktiviteter, foruden den altid eksisterende 

økonomiske transaktion, og det er her, at der kan være tale om “sex work”. Omvendt består den 

brede eller dybe relation af et større spektrum af forskellige aktiviteter sideløbende med det 

økonomisk element. Derfor vil relationer som ægteskab eller “households”, ofte blive 

karakteriseret, som en langvarig og mere stabil relation, da fællesaktiviteter her går hånd i hånd med 

det økonomiske aspekt (Ibid.). Den økonomiske del eksisterer altså på lige fod i både snævre og 

langvarige relationer, men er dog ikke lige så udtalt i de langvarige, hvor de ofte tages for givet i 

legitime forhold, som eksempelvis ægteskab. Ifølge Zelizer, er denne iagttagelse relevant, da det 

åbner op for en forståelse omkring, hvordan at alle relationer, som nævnt, egentlig udspiller sig på 

markedsmæssige betingelser, og at forholdet mellem sex og penge bør ses langt mere komplekst 

(Ibid.). Zelizer nævner, i forlængelse heraf, hvordan at der alligevel ikke kan være nogen relations 

garanti indenfor de forskellige kategorier. Et langvarigt forhold indikerer ikke nødvendigvis en dyb 

og lykkelig relation, mens dybden i relationen dog kræver en vis varighed (Zelizer 2006: 6).  
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7.5.4 ”Good matches”  

I forlængelse heraf introducerer Zelizer, hvad hun kalder for “good matches”. Hun foreslår netop 

dette begreb, som en mere legitim og alternativ definition, på de blandede intime og transaktionelle 

relationer. “Good matches” skal her indikere, hvordan at særligt emotionelle og markedsmæssige 

relationer kan eksisterer på lige fod, så længe at disse “matches” forbliver sat i system og altså 

bestemt med udgangspunkt i fælles betingelser (Zelizer 2006: 5). Ifølge Zelizer, etableres forholdet 

på et stabilt økonomisk grundlag der samtidig opretholder og bevarer selve relationen. Derudover 

peger Zelizer på, at aktørerne i disse relationer er nødt til at arbejde hårdt for at etablere og ikke 

mindst forhandle sig til det gode match, mellem de intime og økonomiske betingelser. Det centrale 

er, ifølge Zelizer, om der er en fælles forståelse og accept omkring, hvad relationen skal indebære, 

og om det er realistisk for begge parter. Det er dermed forhandlingerne der bliver 

omdrejningspunktet, og som har betydning for, om relationen blive nogenlunde lige for de 

involverede parter (Zelizer 2006: 5). På trods af en fælles forståelse i forholdet om de specifikke 

forhandlinger gør Zelizer det klart, hvordan der stadig kan være tale om uretfærdige eller ulige 

relationer (Ibid.).  

 

7.6 Teori omkring genren dokumentar 
Lektor i film og tv Frances Bonner, beskriver en dokumentar som materiale, der afdækker en 

sandhed fra den virkelige verden. Hun skelner mellem fiction og non-fiction, som er betinget af, om 

det er made-up og altså opdigtede materiale, eller om det er real (Bonner 2013:61). Bonner 

beskriver ligeledes, hvordan dokumentarer skaber repræsentationer og at disse fortæller noget om 

den verden, vi lever i, men samtidig er fremstillet nøje af de personer, som står bag dokumentaren 

(Ibid.). Bonner refererer til tre trin, som gør sig gældende for, at en dokumentar kan blive til: Første 

trin omhandler, at der skal være forekommet en begivenhed. Andet trin handler om, hvorledes 

denne begivenhed skal optages til filmmateriale. Sidste trin omhandler, hvordan materialet bliver 

behandlet, så det udgør en dokumentar (Bonner 2013:63). Bonner lægger vægt på, at det er denne 

redigeringsproces af filmmaterialet, som er afgørende for, at materialet kan betegnes som en 

dokumentar. Hun giver et eksempel på, hvorledes ferieoptagelser indeholder klip fra virkeligheden, 

men ikke kan udgøre en dokumentar, da disse optagelser ikke er iscenesatte (Ibid.). Bonner 

refererer ydermere til en anden definition af en dokumentar, af instruktøren John Grierson, der 

benævner dokumentarens iscenesættelse som “the creative treatment of actuality” (Bonner 

2013:64). Dette karakteriserer netop, at der er tale om en kreativ behandling af virkeligheden, som 
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er det afgørende led i dokumentargenren. Dette gør personerne bag produktionen af dokumentaren 

til en væsentlig faktor, da materialet foruden behandlingen altså ikke vil udgøre en dokumentar 

(Ibid.). 

8.0 Analysedel 1 - Hvilke repræsentationer af fænomenet sugardating 

fremstilles  i  dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling? 

Denne analysedel tager udgangspunkt i Stuart Hall repræsentationsteori til at belyse de forskellige 

repræsentationer, der fremstilles i forhold til fænomenet sugardating i dokumentaren Gina 

Jaqueline - en sugardaters fortælling. Herudover vil Viviana Zelizers teori anvendes til at 

analysere, hvilke transaktionelle elementer der er i spil i Ginas sugardatingaktiviteter samt til at se 

på, hvilke typer af relationer der er til stede. Gayle Rubins perspektiver på sex og seksualitet vil 

belyse, hvilke samfundsopfattelser der eksisterer, når det gælder sugardating. Slutteligt, Nina 

Lykkes kønsteori anvendes til at belyse, hvordan Ginas kvindelighed er konstrueret i dokumentaren. 
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8.0.1 Dokumentarens indledning 

 

Dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling indledes med en scene, som er filmet i 

indre København. Her ses sugarbaben Gina vandre rundt i tusmørket på strøget, der oplyses af 

prangende butiksruder med eksklusive varer fra dyre brands, som Gina kaster forelskede blikke 

efter. Det håndholdte kamera zoomer ned på Ginas taske fra YSL, som hun beskriver, at hun har 

fået af sin sugardaddy aka Advokaten. Gina fortæller ligeledes, hvordan hun har samme taske i sort 

lak, men at hun eksempelvis ikke ville tage den på sammen med et jakkesæt, da hun ikke vil 

associeres med en luder. Gina understreger følgende: “Hvilket jeg jo ikke rigtig er pt, eller jo det er 

jeg jo nok, men ikke på den dér måde, hvor jeg er escortpige, det har jeg heller ikke lyst til at blive 

på noget som helst tidspunkt” (Lange 2017). Citatet indikerer dokumentarens præmis om, at Gina 

tager afstand fra det stigma, som prostitution er behæftet med. Årsagen til at dette stigma kan 
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forekomme, er ifølge Rubin, en konsekvens af, hvor ens seksualitet er placeret i den såkaldte 

“erotiske pyramide”, som kan ses i specialets afsnit 7.4. Placeringen af ens seksualitet har dermed 

betydning for, hvilket omdømme personer tillægges. Dette kan hermed være årsagen til, at Gina 

ikke vil betragtes som en prostitueret, da denne seksuelle minoritet står lavest i hierarkiet og dermed 

har en lav seksuel værdi i samfundet (Rubin 1999:151) 

I scenen afspilles underlægningsmusik af Tove Lo: “Let’s not put a label on it, let’s keep it fun, let’s 

not put a label on it, so we can run free, I wanna be free like you“ (Lange 2017). Sangen har en 

virkningsfuld effekt, da den er med til at understrege, hvordan Ginas sugardating ikke bør stemples, 

men at Gina blot vil have frihed til at sugardate, og dermed gøre hvad hun vil. Dette kan indikere, at 

hun ikke ønsker at skulle bekymre sig om en mulig kategorisering, som kan indbefatte et stigma, 

der fanger og fastholder Gina. I samme scene ses Gina pege på den største kuffert i 

butiksudstillingen foran Louis Vuittons og siger: “Dét her er bare goals, det er det virkelig” (Lange 

2017). Herefter smiler hun stort til kameraet. En taske i den størrelsesorden siger noget om, at Gina 

har specifikke mål i forhold til, hvad hun gerne vil opnå med sin tilværelse som sugarbabe. Dette 

fremstiller at der i Ginas sugardating indebærer en transaktion mellem Gina og hendes 

sugardaddies, og at hun opnår materielle goder, såsom tasker, i forhandlingerne med dem. Dette 

bekræfter Zelizers teori om, at der i alle intime relationer eksisterer et markedsmæssigt præmis, som 

også er gældende i fremstillingen af Ginas sugardating (Zelizer 2006: 3).  
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8.0.2 Dokumentarens intro    

 
 

Scenerne fra strøget leder videre til dokumentarens intro, der forestiller forskellige seancer fra 

Ginas sugardates med sine sugardaddys, som hun selv har optaget med sin iphone. Ginas 

sugardatingstilværelse afspejler en ekstravagant livsstil med dyre restaurantbesøg, eksklusive gaver 

og dyrt champagne. I introen fortæller Gina, at hendes navn umiddelbart lyder fint men at dér, hvor 

hun kommer fra, var der ikke meget luksus. Hun beskriver ligeledes, hvordan hun har ændret sin 

tilværelse ved at date rige mænd, som sørger for at hun ikke skal mangle noget (Lange 2017). Gina 

afslutter introen med følgende citat: “Det her er mit liv, det er nemt og kompliceret, men det 

vigtigste er, at det er mig der bestemmer” (Ibid.). Introen giver et billede af, at Gina lever et liv “in 

the high end”, hvilket påviser, at de luksuriøse og materielle elementer spiller en væsentlig rolle i 

Ginas sugardating. At Gina nævner at sin tilværelse som sugarbabe også er kompliceret, antyder at 

hendes liv ikke blot er en dans på roser, som billederne umiddelbart repræsenterer, men at der også 

er en bagside af medaljen. Når Gina slutteligt i introen siger, at det er hende selv som 

bestemmer,  kan det afspejle et opgør med den opfattelse, at kvinder i sugardating bliver betragtet 

som undertrykt. En af dem som argumenterer for, at kvinder ofte bliver kategoriseret som ofre og 

skamfulde i sådanne atypiske seksualiteter er Pheterson. Hun lægger vægt på, hvordan kvinder i 

visse seksuelle aktiviteter hyppigt bliver set i et stereotypt lys på grund af omverdenens holdninger 

(Pheterson 2009:39). Gina repræsenteres derimod i introen som selvstændig, uafhængig og 
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selvsikker. Dokumentarens intro afspejler dermed, at Ginas fortælling rummer mange paradokser i 

og med, at hun på den ene side fremstiller sin sugardatingtilværelse som nem, men på den anden 

side også kompliceret.   

 

8.0.3 Ginas baggrund for at sugardate 

  
 

I en af de efterfølgende scener sidder Gina på sit lyserøde værelse i sin seng fyldt med bamser, som 

symboliserer en form for barnlighed og sårbarhed. Dette er en kontrast til scenens 

omdrejningspunkt, som omhandler hendes fortid. Gina fortæller, at hun i en alder af 15 år havde 

været til en fest: “Jeg var blevet vildt stiv og var ret så promiskuøs, jeg vil ikke sige overfor, men 

sammen med nogle drenge. Det havde vist taget lidt overhånd, så Regina (red.veninde) synes, vi 

skulle hjem” (Lange 2017). Derefter beskriver Gina, at de havde taget en taxa, men på vejen hjem 

var blevet antastet af en mand, som tilbød Gina 2000 kr. for et blowjob, hvor hun dertil siger: “Og 

jeg når ikke rigtig at overveje det, inden jeg har sagt ja” (Ibid.). At Gina fra start fremhæver, at hun 

var fuld, kan være et tegn på, at Gina forsøger at legitimere sin handling overfor sig selv og andre. 

Ginas behov for at legitimere episoden kan afspejle, at hun er klar over, hvordan denne transaktion 

mellem sex og penge ikke er socialt accepteret, da forhandlingen indebærer, at Gina har modtaget 

kontanter mod seksuel omgang. Dette bygger, ifølge Zelizer, på en snæver relation med en enkelt 

seksuel aktivitet, hvilket kan gøre, at det opfattes som en illegitim handling. Disse forhandlinger vil 

dermed betragtes som umoralsk, da mange vil anskue det som “sex work” (Zelizer 2006: 6). Gina 
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beskriver desuden sig selv som promiskuøs, hvilket kan pege på, at hun har haft seksuel 

løssluppenhed, som tegner et billede at, at Gina har haft en vis ligegyldighed overfor de 

eksisterende normer, der eksisterer i seksualitetskulturen herhjemme. Herudover kan det pege på, at 

hun ikke har medtænkt den konsekvens, som kan forekomme af den promiskuøse adfærd, der i 

Rubins erotiske pyramide betragtes som “bad sex”, da denne form for seksuel adfærd anses for at 

have en seksuel lav værdi (Rubin 1999:151).  

Gina fortæller efterfølgende, at hun fik mandens nummer, og at hun derefter kontaktede ham en 

anden gang, hvor hun stod og manglede penge. Dette understreger den eksisterende diskurs om, 

hvordan personer i sugardating kan blive afhængige af de materielle goder og penge, som de kan 

opnå i relationen. I scenen ses Ginas mimik og kropssprog afspejle en form for skamfuldhed over 

hændelsen. Dette kan antyde, at Gina kan være klar over stigmaet som hændelsen er behæftet med, 

og at hun tager afstand fra, hvad der skete og dermed også stigmaet. Pheterson argumenterer i 

denne forbindelse for, at når kvinder forhandler deres seksualitet, så er det hele deres identitet der 

bliver dømt og ikke blot deres handling (Pheterson (2009:48). Scenen bliver herudover en tydelig 

indikator på Ginas egen opfattelse af, hvorfor hun er endt i sugardating, da hun slutteligt i scenen 

udtaler: “Jeg overskred en grænse som jeg ikke kan gå tilbage af igen” (Lange 2017). 

 

8.0.4 Ginas sugardaddies  

Kort efter introen bliver der vist en scene, hvor Gina sidder alene på en cafe. Her beskriver hun 

betingelserne for sine sugardatingrelationer og introducerer sine to nuværende sugardaddies, som i 

dokumentaren går under alias Advokaten og NordSjælland. Navnet “Nordsjælland” indikerer ikke 

hvilket som helst sted men indkredser et af Danmarks dyreste områder. Navnet “Advokaten” 

karakteriserer en magtfuld profession, hvor der hertil er forbundet en løn som er en klasse for sig. 

De to sugardaddies repræsenterer dermed en overklasse, hvilket tydeliggøres i måden, hvorpå de 

praktiserer sugardating med Gina, der afspejler en luksuriøs livsstil. I scenen favoriserer Gina sin 

sugardaddy Advokaten. Hun beskriver, at de typisk tager deres dates i opløbet, og at der også skal 

være plads til at aflyse, hvis en af parterne ikke har lyst. Hun udtaler følgende: “Man skal kun have 

de gode ting med, ikke de anstrengende - det er der ingen grund til, ikke i den relation vi har i hvert 

fald” (Lange 2017). I citatet er der en antagelse om, at Gina og hendes sugardaddy har lavet en 

forhandling om, hvilke elementer deres relation skal indebære. På den ene side fremstilles 

relationen som fri, da der skal være rum for at aflyse. På den anden side fremstilles relationen 

rammesat af aftalte betingelser, hvor de negative elementer, som er anstrengende, skal udeblive. 
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Disse aftalte betingelser er, hvad Zelizer argumenterer, som en præmis for, at deres sugardating 

relation kan sikre et “good match” (Zelizer 2006: 5). 

I samme scene korresponderer Gina med sin sugardaddy Advokaten, som hun giver udtryk for, at 

hun savner. Gina håber på, at de skal ses samme aften. Advokaten ender med at skrive, at han først 

kan ses senere på ugen, hvilket efterlader et skuffet blik i Ginas øjne, og siger: “Han er busy  - det 

er jeg ikke“(Lange 2017)”. Citatet kan fortolkes som om, at Gina er klar over, at det er hende der 

står til rådighed og dermed skal tilpasse sig sin sugardaddy, der modsat Gina er travl. Dette er 

endnu en præmis for deres “good match”, at de kan ses når Ginas sugardaddy har tid, hvilket Gina 

må affinde sig med, selvom det er på bekostning af sit afsavn til sin sugardaddy. Zelizer lægger 

vægt på at det er afgørende, at der i den intime og transaktionelle relation, må være et sæt af 

betingelser, som begge parter på forhånd har indvilget i. Det er netop disse forhandlinger, som 

sikrer at relationen kan forblive et “good match”. Zelizer argumenterer for, hvorledes der stadig kan 

være et “good match”, selvom relationen ikke er lige, som i ovenstående eksempel, hvor Gina 

tydeligvis må indrette sig efter sin sugardaddy (Zelizer 2006: 5). 

 

8.0.4 Transaktionen mellem sex og penge 
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I denne scene ses Gina og sin veninde drikke kaffe på en cafe. Veninden komplementerer Ginas 

GUCCI taske (red. der som nævnt i en anden scene koster 22.000 kr.) og kigger spørgende på Gina: 

“Du er også sammen (red. seksuelt) med dem, ikke også?” (Lange 2017). Hertil svarer Gina: “Jo, er 

du sindssyg? - det er da ikke for mine grønne øjnes skyld” (Ibid.). Citatet indikerer, at Gina er klar 

over, at hun kun har opnået tasken i bytte for seksuel omgang, og altså ikke blot fordi hun er sød 

eller ser godt ud. Dette bekræfter, hvordan der eksisterer endnu en forhandling mellem Gina og 

hendes sugardaddy. Hvor Gina på den ene side opnår materielle goder, dyre middage og rejser, 

opnår Ginas sugardaddies på den anden side sex med Gina. Ifølge Zelizers “nothing but” 

perspektiv anskuer hun, hvorledes sex, selskab og nærvær reelt kan eksistere som en form for 

vareudveksling (Zelizer 2006: 4). Dette bliver her fremstillet som et væsentligt element for Ginas 

sugardating. Gina spørger i forlængelse af dette, om veninden synes at det er underligt, at hun har 

fået tasken. Dertil svarer veninden: “Ja, jeg tænker at det er lidt materialistisk” (Ibid.). Veninden 

har her en klar antagelse om, at sætte Gina over for materialismen. Dette kan tolkes som om, at 

veninden anskuer Gina som en del af en forbrugskultur, hvor materielle elementer, som penge og 

tasker tillægges en højere status end reelle værdier. En årsag til denne antagelse er, at Ginas veninde 

muligvis ikke kan sætte sig ind i, at Gina hellere vil opnå tasker og materielle goder i en relation til 

hendes sugardaddy, hvor der indgår reel kærlighed. I forlængelse heraf siger Gina:” When you are a 

slut, but you don’t care, because your pussy takes you places - bye haters” (Lange 2017), hvilket 

kan oversættes til: “Når du er en luder, men du er ligeglad, fordi din fisse bringer dig langt -  farvel 

hadere” (Lange 2017). Gina sammenligner her sig selv med en prostitueret, samtidig med at hun 

prøver at legitimere sine udvekslinger med sine sugardaddies ved at pointere, at den seksuelle 

omgang skaber muligheder for hende, som ellers ikke ville være muligt. Slutteligt i citatet vinker 

hun farvel til sine hadere, hvilket er et tegn på, at Gina tager afstand til stigmaet der eksisterer fra 

omverdenen, når det gælder bytteforholdet mellem sex og penge.  

 

I en efterfølgende scene ses Gina alene på et hotelværelse vågnet op efter en date med sin 

sugardaddy Advokaten. Gina beskriver, at hun er træt af, at folk tror, at hun er kommet sovende til 

tingene. Gina uddyber: “Det kan godt være, at jeg har en dyr taske og at jeg har flere hvor de 

kommer fra - men det er jo ikke fordi jeg har fået dem gratis - jeg har jo givet mere for dem, end 

nogen andre har, kan man sige. I sidste ende er det jo mig som betaler prisen, hvis det er, at jeg 

knækker på det her” (Lange 2017). Gina er her klar over, at hun benytter sin krop som en form for 

betaling, når hun sugardater, da hun understreger, at hun ikke har fået taskerne gratis. Dette siger 
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noget om, at Gina er bevidst om, at hendes krop er en høj pris at betale med, og at Gina er klar over, 

at hun har sat sig selv i en situation, som er behæftet med stigma. Derudover kan det anskues, at 

Gina betragter sugardating som hårdt arbejde, da hun beskriver, at hun bestemt ikke er kommet 

sovende til tingene. 

 

 
 

Ovenstående fremstilling om at Gina anser sugardating som et arbejde ses også i en anden scene, 

hvor det økonomiske aspekt spiller en væsentlig rolle i Ginas sugardating. Gina sidder her sammen 

med sin veninde på restaurant. Veninden spørger om hun skal på arbejde, hvilket Gina svarer ja til. 

Veninden påpeger: “Ej, take a day off” (Lange 2017), hvortil Gina svarer: “I know baby, I need to 

do it” (Ibid.). Veninden siger dertil: “Jeg tænker at du også skal give dig selv en pause” (Ibid.). 

Kameraet fanger Ginas blik, der stirrer tomt ud i luften. Scenen angiver at Gina betragter sine 

sugardatingaktiviter som et arbejde, hvilket hun er nødt til at overholde. Dette kan fortolkes som 

om, at Gina praktiserer nogle af sine sugardatingrelationer af pligt og ikke af lyst, da hun anser det 

som en nødvendighed i forhold til, at hendes økonomi kan løbe rundt. Dette gør, at Ginas 

sugardating kan fremstå illegitim over for seerne, da Gina ikke er selvforsørgende i form af et 

“almindeligt” job, men derimod er afhængig af, at hendes sugardaddies forsørger hende, da hun 

ikke har et arbejde eller er under uddannelse. Denne transaktion understreger, hvorledes Gina har 

forhandlinger i spil i sin praktisering af surgardating, hvor Gina på den side bliver forsørget og 
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opnår materielle goder, mens sine sugardaddies på den anden side opnår seksuelle aktiviteter med 

Gina. Dette tydeliggør en klar transaktion mellem sex og penge (Zelizer 2006: 4). 

 

8.0.5 Sugardatings muligheder 

 
 

Gina ses efterfølgende i en scene, hvor hun sidder på sit værelse og tjekker sin profil på dating 

platformen Sugardaters.dk. Kameraet zoomer ind på skærmen der viser, at Gina har modtaget 

mange henvendelser fra mænd, som ønsker at Gina skal være deres sugarbabe. Gina scroller ned 

over de mange beskeder og fortæller, at der er en mand som har tilbudt hende massage for 1000 kr., 

hvor hun dertil udtaler: “Du får ikke lov til at røre min krop for 1000 kr.” (Lange 2017). Dette er et 

klart eksempel på, at Gina vareliggør sin krop i sugardating og understreger, at manden har budt  for 

lavt, hvilket indikerer at Gina har klare forventninger til, hvad hendes krop er værd. Dog tyder det 

på, at det ikke kun er det økonomiske aspekt, som har betydning for Ginas sugardating: “Så tror de, 

at de kan skrive sådan noget: 3000 kr. hos mig - og så kommer man flyvende agtigt. Sådan fungerer 

det bare ikke - så må man gøre sig mere umage. Jeg har jo fået mere end tusind breve”(Lange 

2017). Gina forventer at hendes sugardaddies skal gøre sig umage i forhold til, at få Gina som 

sugarbabe, hvilket i dette tilfælde er langt fra, ved blot at tilbyde en sum penge. Dette kan betyde, at 

Gina ikke vil fremstå som en sugarbabe, der gør hvad som helst, blot fordi der er penge involveret. 

Samtidig kan det fremstille Gina som en sugarbabe, der ønsker mere end blot en snæver og 

kortvarig relation til sine sugardaddies, men derimod en relation, som bygger på flere aktiviteter. 

Derefter klippes scenen, og Ginas lejlighed filmes udefra i mørket, hvor der afspilles drømmende 
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underlægningsmusik mens Gina udtaler: “For mig handler det om en billet, eller hvad kan man 

sige, en mulighed for at leve et andet liv” (Lange 2017). Dette antyder, at Gina ikke blot skal 

repræsentere en sugarbabe, som kun ønsker materielle goder og penge, men samtidig også som en 

pige der stræber efter et bedre liv. I denne sammenhæng er denne drøm en kontrast til det hun 

kommer fra, som er et liv langt fra luksus, hun netop beskriver i sin intro-speak. Dette leder til en 

fremstilling om, at sugardating kan være med til at ændre Ginas tilværelse, og at det kan åbne nogle 

døre, som ellers var forblevet lukket. 

 I forlængelse af ovenstående beskriver Gina i samme scene, hvad dette bedre liv indebærer: “Når 

jeg ser mine sugardaddys kan jeg total leve mine prinsessedrømme ud” (Lange 2017). Ginas 

såkaldte “prinsessedrømme” kan være et udtryk for flere ting. En prinsesse forbindes oftest med et 

eventyr, men i et eventyr ville en prinsesses drøm være, at finde en prins og dernæst leve lykkeligt 

til sine dages ende. Dette kunne indikere, at Gina måske inderst inde har et håb om, at finde den 

eneste ene, hvilket ikke kan muliggøres med de forhandlinger, hun har med sine sugardaddies. 

Grunden til dette er, at den intime del af relationen ikke inkluderer følelser, som ellers skal til, hvis 

man ønsker at finde den eneste ene. Derudover kan prinsessedrømmen indbefatte, at hun ønsker at 

opnå rigdom og på den måde få alt, hvad hun peger på. Dette kan være en tilstand, som hun 

beskriver som en drøm, da dette er for godt til at være sandt, da det er en diametral modsætning til 

det Gina kommer fra.  
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8.0.6 Sugardatings betingelser for et “good match” 

  
 

I løbet af dokumentaren sker der en udvikling i Ginas egne forventninger til de aktiviteter, hun har i 

relationen med sin yndlings sugardaddy Advokaten. Disse forventninger fremstilles tydeligt i en 

scene, hvor Gina befinder sig på et hotelværelse, efter en date med Advokaten. Gina sidder i en 

morgenkåbe og græder, mens hun taler til kameraet: “Jeg kan virkelig virkelig virkelig godt lide at 

være sammen med ham, jeg blev næsten helt ked af det, da han gik i morges, eller ikke ked af det, 

bare sådan lidt ligesom, hvis det var en fyr man er var vild med - ej hvorfor skal du gå agtigt - bliv” 

(Lange 2017). I citatet kan det anskues, at Gina har udviklet følelser for sin sugardaddy, og dermed 

ønsker en dybere relation til ham, hvilket ellers ikke er en del af deres aftale, som indgår i deres 

“good match”. Herved kan det indikere, at Gina kan have svært ved at adskille sine følelser i deres 

intime relation, som også indbefatter sex. Gina kan være frustreret, da hun er klar over, hvilke 

forhandlinger de har indgået, og at disse ikke bør inkludere følelser, men derimod kun den seksuelle 

del. Gina giver samtidig udtryk for, at hun savner at ses under mere normale omstændigheder, og 

ikke kun på fine restauranter og dyre hoteller. Gina beskriver eksempelvis, at det ville være dejligt, 

hvis han ringede og sagde: “Hey, hvad laver du? Skal vi spise en is?” (Lange 2017). Citatet beretter 

om, at Gina ønsker, at deres sugardatingaktiviter ville bære mere præg af et normalt parforhold, 

hvor Gina ønsker flere aktiviteter sammen med sin sugardaddy Advokaten og dermed en bredere og 

dybere relation end blot deres snævre sugardatingrelation.  
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Hermed kunne det tyde på, at Gina og hendes sugardaddy ikke længere har samme forventninger til, 

hvad deres relation skal indebære. Ifølge Zelizer, er dette en betingelse for deres “good match”, når 

deres relation både rummer en intim og økonomisk sfære. I ovenstående tilfælde, er der opstået, 

hvad Zelizer benævner som “hostile worlds”, da Ginas behov for mere intimitet skaber en ubalance 

i de ellers aftalte betingelser (Zelizer 2006: 3).  

Som nævnt ønsker Gina en mere langvarig og dyb relation til Advokaten. Samtidig repræsenterer 

det, hvad Gina godt er klar over, at sugardatingrelationens snævre præmis ikke stemmer overens 

med den udvikling det har taget. Gina ses i en scene forlade Hotel D'angleterre efter en date med sin 

sugardaddy Advokaten, hvor hun forklarer: “Følelser er total giftige for denne type relationer - for 

man kan ikke forvente noget af hinanden” (Lange 2007). Hun anskuer her følelser som noget man 

skal holde sig fra, da det vil forurene deres relation. Her afspejles det, hvorledes kærlighed ikke er 

en del af deres intime relation, selvom den indbefatter sex. Dertil understreger hun: “Man kan ikke 

binde hinanden op på noget  - man skylder ikke hinanden noget (...) det er for kompliceret” (Lange 

2017). Hun siger her, at de ikke skylder hinanden noget, hvilket vender tilbage til den forhandling 

de sammen har indgået, hvor Gina modtager materielle goder for sit selskab og intimitet, mens 

hendes sugardaddies opnår seksuel omgang med Gina. I denne forhandling er der en implicit 

betingelse der hedder sig, at følelser skal holdes ude, da de dermed ikke kan binde hinanden op på 

noget i relationen. De materielle goder, som Gina opnår, kan derfor ses, som en slags kompensation 

for, at Gina ikke må udvikle reelle følelser, som en del af deres intime relation. Denne form for 

forhandling bygger på Zelizers “noget-for-noget” princip, som beskriver en såkaldt vareudveksling, 

som bygger på en fælles interesse om, at man i relationen giver noget for at få noget andet til 

gengæld, og dermed er kvit (Zelizer 2006: 4). Ginas anden sugardaddy, Nordsjælland, bliver ikke 

favoriseret på samme måde, hvilket fremstilles tydeligt i en scene, hvor Gina bliver spurgt direkte af 

instruktøren Sofie Lange: “Hvordan går det med Nordsjælland?” (Lange 2017). Gina kigger ind i 

kameraet “Han vil gerne ind i sådan en intimzone - sådan en intim sfære som jeg ikke rigtig kan 

være med på” (Ibid.). Gina ikke er her interesseret i at indblande følelser, som en del af den intime 

sfære med ham. Dette kan tyde på, at hun i denne relation er styret af den rationelle sfære, som 

omhandler det økonomiske aspekt og dermed er drevet af de materielle goder, såsom gaver, 

som  hun kan opnå fra sin sugardaddy Nordsjælland (Zelizer 2006: 3). Dette kommer ligeledes til 

udtryk i en anden scene, hvor Gina beskriver, hvem sin sugardaddy Nordsjælland er: “Det er ham 

jeg slet ikke har lyst til at ses med” (Lange 2017). Dette understreger altså, at Gina har to ret så 

forskellige relationer med sine to sugardaddies. På den ene side, Advokaten, som hun udvikler 
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følelser over for, og ønsker flere aktiviteter med i forhold til at udvikle en dybere og langvarig 

relation. På den anden side ser hun Nordsjælland, som hun ikke ønsker at udvikle et følelsesmæssigt 

forhold til, hvorfor det blot er den økonomiske sfære, som er afgørende for deres relation.  

 

8.0.7 Ginas afstandstagen til stigma  

 
 

Der er flere scener i dokumentaren der indikerer, at Gina tager afstand fra det stigma, 

som  prostitution er behæftet med. Blandt andet i en scene, hvor Gina ses i sin lejlighed i færd med 

at gøre sig i stand til sin sugardaddy Nordsjællands 40-års fødselsdag. I scenen fremstilles Ginas 

kvindelighed som feminin og sexet, da hun er iført stramme sorte jeans, et palliet korset og med 

matchende palliet stiletter. Gina sætter sit lange mørke hår og lægger mascara, imens hun ser på sig 

selv med en selvtilfredshed i spejlet. Gina udtaler, at hun er bange for, at blive dømt af de andre 

gæster i fødselsdagsselskabet: “Jeg er bange for, at folk bare tror at jeg er en prostitueret” (Lange 

2017). Dog understreger hun efterfølgende: “Jeg tror dog ikke, at jeg ligner en typisk prostitueret 

(...) Tænker jeg mangler lidt makeuppen, de røde læber, den lille sorte kjole, billige sko og en fake 

Chanel taske - Ej okay, nu skal jeg heller ikke være fordømmende” (Ibid.). Gina har altså en 

antagelse om, at en prostitueret går billig klædt. Gina prøver herved at undgå det stigma, som 

prostitution er behæftet med, hvilket kan forklare, hvorfor hun klæder sig i det outfit hun gør og 
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bærer en eksklusiv taske, som ligeledes symboliserer en materiel status udadtil. Hun prøver 

herigennem at matche det selskab hun skal til, som hun er klar over, hører til overklassen. Rubin 

argumenterer for, at personers seksualitet har betydning for, hvilken status man tillægges i 

samfundet (Rubin 1999: 151). Herigennem kan Ginas status opfattes som lavere, da sugardating 

ikke er social accepteret, som det eksempelvis er tilfældet i parforholdet eller ægteskabet. Ginas 

sociale status kan være vigtig for hende at ophøje, da hun gerne vil matche overklassen, men som 

hun umiddelbart ikke hører til eller i hvert fald ikke kommer fra. Denne klassetilpasning kan 

indikerer en form for strategi for Gina, så hun dermed undgår et stigma. DR fremstiller Gina som en 

pige, der går meget op i sit udseende, og det kan virke til at Gina er klar over at de forventninger, 

der er til hende som sugarbabe. Årsagen til at Gina agerer kvindeligt kan, ifølge Butlers ”doing-

gender tilgang”, være på grund af de eksisterende kønskategorier i vort samfund. Disse har 

betydning for hvordan kønnet agerer som i ovenstående, hvor Gina som sugarbabe er klar over, at 

skulle være feminin og repræsentativ udadtil (Lykke 2008:61). 

 

 
 

Dagen efter Nordsjællands fødselsdag ses Gina siddende i sin seng, med ryggen op af en lyserød 

væg, imens hun spiser jordbær: “Jeg kan love dig for, at jeg blev dømt, da jeg kom ind i går” 

(Lange 2017). Hun beskriver, hvordan især kvinderne i gårsdagens selskab kiggede fordomsfuldt på 
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hende, og at de havde givet hende hånden med en vis form for ubehag, hvilket Gina imiterer i 

ovenstående scene. Denne fordømmelse som Gina refererer til, kan være en konsekvens af hendes 

praktisering af sugardating, som ifølge Rubin, afspejler en seksuel minoritet, da denne afviger fra 

det normative ideal. Opfattelsen omkring sugardating er på denne måde præget af en såkaldt sex 

negativitet, da udgangspunktet for Ginas sugardating aktiviteter ikke indbefatter reproduktive eller 

ægteskabelige anliggender. Eftersom det er disse forhold i samfundet, der bliver opfattet som 

normative, vil det også være disse former for seksualitet, som bliver socialt accepteret (Rubin 

1984:151).  

 

 
 

I samme scene modtager Gina et opkald fra sin veninde, som fortæller, at Advokaten har en kone 

(hvilket Gina ikke ved), som har fundet ud af, at hendes mand har en affære med Gina. I scenen ses 

Gina påvirket, kæderygende og med tårer i øjnene. Hun beskriver, at hendes sugardaddy nok har 

tænkt, at de fik en bedre relation ved ikke at fortælle, at han er gift. Gina understreger 

samtidig:“Jeg ville hellere have haft det af vide, altså der er ingen grund til at lyve om det” (Lange 

2017). Dette fremstiller Gina og hendes sugardaddy’s “good match” som værende udfordret, da 

Gina er følelsesmæssig påvirket, og dermed ikke kan tænke rationelt og være ligeglad med, at han 

har en kone. Gina har derfor svært ved at forholde sig til de aftalte betingelser, hvor følelser ikke 

indgår i deres relation. I scenen appellerer Gina til seernes følelser, da hun græder og er 
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følelsesmæssig påvirket. Derved fremstår hun som offeret i deres relation udadtil, da det er hendes 

sugardaddy, som har ført hende bag lyset, ved at hemmeligholde sit ægteskab. Ved at Gina fremstår 

såret og ked af det, legitimeres hendes sugardating overfor seerne, da det viser, at det for Ginas 

vedkommende ikke blot er udvekslingen mellem sex og penge, som er vigtigt, men at der også er 

reelle følelser på spil. Scenen viser ydermere, at Gina tager kontakt til Advokaten. Instruktør Sofie 

Lange spørger, om han har svaret. Gina svarer hertil oprevet: “Nej, og han har ikke svaret i to 

dage” (Lange 2017). Herefter beder Gina om, at Lange slukker kameraet. Dette kunne antyde, at 

Gina fortsat har svært ved at acceptere relationens snævre præmis og fremstiller, at det er urealistisk 

for Gina at holde det emotionelle aspekt ude af sugardating. Det viser sig dog i dokumentaren, at 

Advokaten ikke havde en kone, da Ginas veninde havde misforstået situationen. 

 

8.0.8 Sugardatings konsekvenser  

I en scene fra Tivoli prøver Gina en forlystelse, som fortæller om forskellige H.C Andersen eventyr. 

I scenen bliver eventyret om Den Lille Havfrue en præsentation af Ginas liv: “Den lille havfrue 

forlod sit smukke og undersøiske hjem, for at se verden. Så blev hun forelsket i et menneske og 

lavede en rigtig skidt aftale - men som det så ofte er, kunne hun ikke få alt, hvad hun ønskede sig” 

(Lange 2017). Fortællingen om den lille havfrue bliver her et symbol på Gina og hendes kærlighed 

til den uopnåelige sugardaddy Advokaten. Havfruens uheldige aftale afspejler her Ginas forhold 

med Advokaten, da deres aftalte sugardating betingelser indbefatter en snæver relation med få 

aktiviteter og seksuel omgang, dog uden følelser. I eventyret peges der på, hvordan havfruen ikke 

kan få alt, hvad hun ønsker sig. Ligesom det er tilfældet med Gina, er der ikke en mulighed for at 

udvikle en bred og længerevarende relation med Advokaten.  

I en anden scene ses Gina på et hotelværelse. Hun er vågnet op og er alene, da hendes sugardaddy 

sjældent sover der. I scenen fremstilles Gina sårbar, fortvivlet og ked af det. Hun fortæller, hvordan 

hende og Advokaten har haft en alvorlig snak omkring deres relation: “På en eller anden måde, er 

det her bare alt det, der ikke måtte ske. Det var at jeg begyndte at græde foran ham og blev mega 

ked af det” (Lange 2017). Det er tydeligt, at Gina ikke ønsker at være følelsesmæssig påvirket 

overfor sin sugardaddy. Gina er nået dertil i deres relation, hvor hun ikke længere kan leve op til de 

aftalte betingelser for deres sugardating, hvilket også afspejler Ginas næste udtalelse, som hun 

udtrykker forarget: “Jeg tror han går så hurtigt som han kan efter han har kneppet mig”(Ibid.). 

Citatet indikerer, at Gina har en negativ forventning i forhold til Advokatens intentioner med deres 

relationen, og det tyder på, at den økonomiske sfære bliver ødelæggende for deres intime sfære, da 
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det skaber en ubalance (Zelizer 2006: 3). Gina er frustreret og vred over, at hendes sugardaddy kan 

være seksuel med hende, men uden at udvikle følelser i deres intime relation, og blot give hende 

gaver. Gina beskriver i samme forbindelse, hvordan ethvert sugardating bekendtskab på et tidspunkt 

skal stoppe, og at dette er en præmis for relationen. Hun lægger dog vægt på, at hun ikke ønsker at 

relationen skal stoppe med Advokaten, men understreger samtidig “Jeg er endt i denne situation 

med ham, da han ikke har tid til en kæreste - derfor har han søgt en sugarbabe” (Lange 2017). 

Dette citat peger på, at Ginas sugardaddy er indgået i sugardating, da han ikke har tiden til et typisk 

parforhold, som kræver tid og flere aktiviteter. Dermed kommer sugardating til at stå som en 

diametral modsætning, der netop kun kræver lidt tid og få aktiviteter.  

 

8.0.9 Dokumentarens afslutning 

Afslutningsvis i dokumentaren runder Gina af med følgende: “Jeg har bundet mig op på enorm 

meget - har gjort mig selv afhængige af mange ting. Jeg føler mig vanvittig fri, og vanvittig fanget 

på samme tid” (Lange 2017). Citater henviser til det paradoks, som Gina befinder sig i i hendes 

sugardatingtilværelse. På den ene side er hun fri, eftersom hun har forhandlet sig frem til gode 

aftaler med sine sugardaddies, som forsøder hendes tilværelse, hvor hun dermed får mulighed for at 

leve et andet og bedre liv. På den anden side føler hun sig fanget, hvilket kan indikere flere ting. 

Først og fremmest udveksler hun sin krop i bytte for at opnå en luksuriøs tilværelse. Denne 

erkendelse kan gøre, at hun føler sig fanget i sin krop, da det er hendes krop og sit udseende hun 

benytter som byttemiddel til at opnå disse sugardating goder. Herudover har hun sat sig selv i en 

situation, hvor hun har gjort sig afhængig af denne eksklusive livsstil, som de færreste har råd til, 

hvilket man kunne forestille sig ville være svært at undvære. Slutteligt har Gina sat sig selv i en 

sugardatingtilværelse, som er forurenet af stigma, hvilket Gina tager stor afstand fra samtidig med, 

at hun føler sig fanget i andres negative meninger og holdninger omkring fænomenet. 

 

8.0.10 Delkonklusion 

I ovenstående er det blevet påvist, hvordan der i dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters 

fortælling er mange paradokser i at være sugarbabe. Dokumentarens præmis for fremstillingen af 

Gina er, at hun tager afstand fra det stigma, som sugardating er behæftet med. I fortællingen 

skildres hendes to sugardaddies Advokaten og Nordsjælland, som er en del af overklassen. Det 

fremstilles ligeledes, hvordan der i Ginas sugardatingrelationer er en krydsning mellem sex og 
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penge, som skaber fordømmelse udadtil. Gina har indledt disse relationer på baggrund af nogle 

fælles betingelser og præmisser med sine sugardaddies. Deres relationer er som udgangspunkt 

kortvarige og snævre, da de har få aktiviteter med seksuel omgang. En præmis, for at deres 

sugardating er et “good match”, er, at der ikke indgår reelle følelser. Det er dermed en form for 

intimitet uden følelser der forhandles. Gina opnår i sine forhandlinger materielle goder, penge og 

rejser, hvor hendes sugardaddies på den anden side opnår seksuel omgang samt Ginas selskab og 

nærvær.  

Gina udvikler undervejs følelser for sin sugardaddy Advokaten, hvilket kommer til at udfordre 

deres “good match”, i og med at det skaber en konflikt i deres sugardating relation. I dokumentaren 

fremstilles det, at Gina forhandler med sig selv, i forhold til at legitimere sine handlinger som 

sugarbabe, da hun tager afstand fra det eksisterende stigma. Herigennem opvejes de materielle 

goder, penge og muligheder, hun opnår, imod dét hun må give til gengæld, som i dette tilfælde er 

sin krop. Gina anser de materielle goder som en kompensation i forhold til, at hendes sugardaddies 

ikke udvikler følelser overfor hende. Derudover benytter hun sit udseende og påklædning til at opnå 

en forhøjet social status, for derigennem at undgå et stigma. Gina er desuden bevidst omkring de 

forbundne risici, der ifølge hende selv, kan være ved sugardating. 

 

9.0 Analysedel 1.1. Hvilke overvejelser har produktionen bag dokumentaren Gina Jaqueline - 

en sugardaters fortælling haft, i forhold til fremstillingen af sugardating? 

I denne analysedel vil vi undersøge produktionens intentioner med DR dokumentaren ”Gina 

Jaqueline – en sugarbabes fortælling”. Formålet er at opnå indsigt i, hvilke overvejelser der ligger 

til grund for den specifikke fremstilling af Ginas sugardatingtilværelse, før og under dokumentarens 

tilblivelse. 

  

9.0.1 Instruktørens vision 

Tv- og medietilrettelægger Sofie Lange arbejder på produktionsselskabet Pineapple Entertainment 

og er instruktøren bag dokumentaren. Lange bliver introduceret tilfældigt til Gina via Ginas 

mormor, i forbindelse med researcharbejde til en anden produktion. Lange slår fast: ”Det er vigtigt 

for mig at fortælle, det er ikke sådan en sugardating research som jeg har været på, overhovedet 

(Lange 2017)”. Det kan dermed anskues, at instruktørens fokus ikke fra start har handlet om 

sugardating. Mødet med Gina etablerede en relation, hvor Lange fik anledning til at filme Gina i sin 
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fritid. Her skal det tydeliggøres, at instruktøren ikke kendte til Ginas sugardating. Efter 8 måneders 

optagelser vidste Lange fortsat ikke, hvad det centrale tema skulle omhandle i dokumentaren, men 

var fortsat betaget af Ginas personlighed. Lange følte sig frustreret, eftersom hun ikke følte, at Gina 

åbnede sig helt op overfor hende. Lange beskriver, at hun måtte konfrontere Gina: “Jeg synes også, 

at det virker til, at der er noget i dit liv som du ikke vil fortælle om, hvilket er helt fair, men jeg kan 

ikke rende rundt og lave en dokumentar om dig, hvis jeg kun ved en tiendedel af dig” (Lange 2018). 

Lange lægger heri vægt på Ginas ærlighed, for at hun kan portrættere Gina i en dokumentar. Dette 

understreger samtidig, at det for Lange har været væsentligt at dokumentere Ginas liv ud fra en 

sandfærdig fremstilling. Ifølge Bonner, er det netop denne skildring af virkeligheden, som er 

medvirkende til at fremstille materialet som en dokumentar, da genrens formål er en afspejling af 

den verden, som vi lever i (Bonner 1997:61). Lange beskriver, hvordan Gina efterfølgende åbnede 

op og fortalte om hendes sugardating. Dette peger på, at Gina har hemmeligholdt sine 

sugardatingaktiviteter for instruktøren, hvilket indikerer, at Gina har skulle overveje, om hun ville 

dele sin historie med instruktøren og hele Danmark i en dokumentar sammenhæng. Dette kan 

hænge sammen med det stigma, som eksisterer i vores samfunds kultur på baggrund af den 

eksisterende sex negativitet. Dette er ifølge Rubin  med til at præge folks opfattelse af sex negativt, 

da der mange år i vesten har eksisteret en overvejende fordomsfuld holdning til sex, og hvordan 

dette bør praktiseres. Det er dermed særligt seksuelle minoriteter, der står for skud, da disse 

adskiller sig fra normen og dermed tillægges størst foragt (Rubin 1999:150). Lange beskriver, 

hvorledes dokumentaren efterhånden tager form, og at Ginas sugardating kommer mere i fokus. 

Lange holder dog fast i, at det fortsat er portrætteringen af Gina, som danner grundlaget for 

dokumentarens tilblivelse.   

 

9.0.2 DR’s indflydelse på dokumentarens tilblivelse 

Lange fortæller her episoden, hvor hun skulle pitche ideen med henblik på, at sælge dokumentaren 

til DR. Hun beskriver, hvordan hun tydeliggjorde til personerne på DR: ”I må gerne få den her 

historie, men det er ligeså meget et portræt som det er en fænomen fortælling (Lange 2018)”. 

Lange fortæller hertil, at DR havde været interesseret i temaet om sugardating forinden og dermed 

også hendes filmmateriale: ”Der kunne jeg bare se at, de sad som griske ulve og ville have det. Og 

jeg var lige ved at græde til denne pitch, da jeg tænkte: dette skal være på mine vilkår” (Ibid.). 

Lange understreger her, at hun var velvidende om, at DR ville få indflydelse på, hvordan Gina ville 

blive fremstillet i dokumentaren. Instruktørens følelsesmæssige påvirkning vidner altså om, at 
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Lange reelt har ønsket at fremstille Gina sandfærdigt, hvilket også afspejler denne udtalelse: ”Der 

har været meget at kæmpe om for mig, med nuancerne, formuleringer, for ikke at begå det her 

karaktermord over hende (red. Gina) (Ibid.).” Dette kan fortolkes som om, at Lange er klar over det 

stigma, som sugardating er behæftet med, da hun påpeger, at hun decideret har måtte kæmpe for at 

tydeliggøre nuancerne i Ginas praktisering af sugardating. Dette kunne samtidig tyde på, at DR 

derimod har haft et ønske om at fremstille sugardating knap så nuanceret. På denne måde ville DR 

få mulighed for at tale sig ind i de, ifølge Zelizer, allerede eksisterende misforståelser overfor 

relationer, der både indebærer intimitet og økonomiske transaktioner (Zelizer 2006: 3). Samtidig 

har emnet sugardating skabt en “moralsk panik” i debatten, da sugardating strider imod samfundets 

normer og værdier i forhold til, hvad der betragtes som det normative i forhold til relationer, hvor 

der eksisterer denne form for krydsning mellem sex og penge (Ibid.). På baggrund af den moralske 

panik, spiller medierne en afgørende rolle, i forhold til, hvordan visse fænomener bliver modtaget 

udadtil. Medierne kan dermed påvirke opfattelsen af sugardating med deres fremstilling af Gina. 

Det kan antydes, at DR har set en stor underholdningsværdi i denne “moralske panik” som 

sugardating gennem tiden har båret med sig, da denne form for transaktion mellem sex og penge, 

ville skabe endnu mere forargelse hos seerne (Thompson 2006: 122). 

Lange beskriver i forlængelse heraf, hvordan hun er klar over, at transaktionen mellem sex og 

penge i sugardating taler til folks nysgerrighed, men nævner også, at hun på intet tidspunkt har 

været interesseret i dette tema, hvorfor det ikke fremstilles i dokumentaren: “Det må man selv 

tænke sig til. Får (red. Gina) det på mobilepay, eller hvordan køber de tasken? Går de sammen ned 

i butikken? Foregår det over nettet? Jeg kunne ikke være mere ligeglad (Lange 2018).” Dette siger 

noget om Langes oprigtighed i forhold til, at hun ikke ønsker at fremstille Gina i et bestemt lys, 

selvom det sandsynligvis er transaktionen mellem sex og penge, som seerne finder interessant i 

dokumentaren, da dette er behæftet med stigma. Lange ønsker heller ikke at dette stigma skal 

ramme Gina: “Det handler ligesom om at beskytte hende” (Lange 2018). Det kan hermed fortolkes, 

at det eksisterende stigma har haft indflydelse på, hvordan Lange har ønsket at fremstille Gina som 

sugarbabe. Lange fortæller ligeledes følgende om en specifik fremstilling, som produktionen undlod 

i dokumentarens intro, hvor Gina beskriver og speaker om hendes tilværelse som sugarbabe: “Altså 

guds ske tak og lov for at den ikke endte dér, med sådan: jeg lever i et gråzone land(...)” (Lange 

2018). I introen fortæller Gina i stedet, at hendes liv både er nemt og kompliceret, men at det i 

sidste ende er hende der bestemmer. Dette gør introens speak mere nuanceret, da den fremstiller 

flere facetter af sugardating, og at Ginas sugardating ikke blot opfattes som en del af et 
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gråzoneland. Lange fokuserer dermed meget på de etiske overvejelser i forhold til, at hun ved, at 

sugardating er et sårbart og stigmatiseret emne. Dette leder ned til de overvejelser produktionen har 

gjort sig i forhold til selve behandlingen af materialet, som i sidste ende har udgjort fremstillingen 

af Gina og sugardating. 

 

9.0.3 Dokumentarens iscenesættelser  

Lange beskriver, at der har været behov for, at filme scener som er made-up til dokumentaren, og 

altså ikke helt i overensstemmelse med virkeligheden. Ifølge Bonner, er denne kreative behandling 

af materialet også dét der er centralt for en dokumentar, og dermed er produktionen bag med til at 

give optagelserne dybde og mening (Bonner 2013:64). Dette anså Lange som en nødvendighed i 

forhold til, at give seerne en forståelse omkring Ginas praktisering af sugardating. Et eksempel på 

en sådan iscenesættelse, som der fremgår i dokumentaren, er blandt andet, hvor Gina sidder på sit 

værelse og tjekker sin profil på Sugardaters.dk: “Den scene er blevet lavet, fordi der har været 

sådan en: forstår man hvad det er (red. sugardating)? Nej, og så ind med Gina foran computeren 

(...) det er helt klart lavet for at tage hensyn til at forklare noget” (Lange 2018). Dette indikerer, at 

Lange har været medvirkende til at konstruere en del af Ginas sugardating, ud fra Langes egen 

opfattelse af, at sitet Sugardaters.dk er et vigtigt element for at forstå, hvad sugardating indebærer. 

Scenen er dermed nøje konstrueret.  

I en anden scene fremstilles Gina gravid. Lange forklarer: “Så skulle hun bare lige tage en test, og 

så står der tilfældigvis “ja” på den første. Og så tager hun faktisk en test, hvor at der bagefter står 

nej. Det har vi så skåret fra, så der er total skruet op og ned for scenen” (Lange 2018). Det som 

ikke fremgår i dokumentarens reelle scene er altså den anden test, der afkræfter graviditeten. 

Derved klippes optagelserne således, at seerne tror, at Gina selv tænker, at hun er gravid, hvilket 

ender med at blive en “cliffhanger” til næste afsnit. På denne måde bliver Gina heri fremstillet som 

en uansvarlig sugarbabe, der er blevet gjort gravid af sin sugardaddy. Denne iscenesættelse 

dramatiserer historien, da man som seer godt er klar over, at det ikke hører til deres sugardating 

relation, hvor kærlighed og reelle følelser ikke er en del af deres oprindelige forhandlinger for deres 

relation. Dette er dermed endnu et eksempel på, hvorledes produktionen har klippet og redigeret 

materialet, så det fremstiller en anden virkelighed. Denne proces betegnes, ifølge Bonner, som “the 

creative treatment of actuality” og indikerer, at det netop er denne kreative behandling af materialet 

der udgør en dokumentar (Hall 1997:64). Disse iscenesatte eksempler kan være et tegn på, at DR 

har haft særlige intentioner i forhold til at fremstille Ginas måde at sugardate på i et bestemt lys, og 
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som instruktør Lange dermed må være gået på kompromis med. Dette fremgår ligeledes i følgende 

citat: Men jeg troede ikke dét (red. sugardating) skulle fylde 90 procent, jeg troede dét skulle fylde 

60 procent” (Lange 2018). Citatet afspejler, at Lange, som nævnt, ikke havde regnet med, at 

sugardating i sidste ende skulle stå som omdrejningspunktet for hele dokumentaren, men i sidste 

ende må erkende, at portrætteringen af Gina bliver ud fra den fremstilling, at hun er sugarbabe.   

 

9.0.4 Delkonklusion 

I ovenstående analysedel er vi kommet frem til, at instruktør Lange, produktionen og DR alle har 

haft indflydelse på dokumentarens fremstilling af Gina. Dog har det fra instruktørens side ikke 

været intentionen fra start, at fremstille sugardating, men blot en portrættering af Gina. Denne 

vision er blevet ændret undervejs, da DR’s interesse for sugardating har præget dokumentarens 

fokus. Lange erkender, hvordan hun har medvirket til at konstruere specifikke fremstillinger af 

Ginas måde at sugardate på, hvilket enten har bygget på at give seerne en større forståelse af 

fænomenet, eller blot har medvirket til en større underholdningsværdi. Lange har desuden været 

klar over det stigma, som sugardating er behæftet med, hvilket har gjort, at hun gennemgående har 

haft etiske overvejelser i forhold til at nuancere fremstillingen af Gina som sugarbabe. Dette ses 

blandt andet i fravalget af specifikke temaer, hvor Gina modtager penge eller materielle goder fra 

sine sugardaddies. Derudover har Lange fravalgt, at Ginas tilværelse skal repræsentere et 

“gråzoneland” i hendes introspeak, men derimod en sugarbabe, der beskriver de mange facetter, der 

også indgår i sugardating, og som har kunnet medvirke til at nuancere dokumentarens fremstilling. 

 

10.0 Analysedel 2. Hvad indikerer praktiseringen af sugardating, som henholdsvis sugarbabe 

og sugardaddy?  

I denne analysedel vil vi undersøge, hvad sugardating kan indebærer for en sugarbabe og en 

sugardaddy. Ved at få indsigt i Oliwia og Carstens sugardating tilværelse, kan vi undersøge, hvad 

sugardating er og indebærer for dem hver især samt, hvilke motiver og betingelser de begge har for 

at praktisere sugardating. Vi vil derudover undersøge, hvordan denne praktisering af sugardating ser 

ud, i forhold til måden sugardating bliver fremstillet i dokumentaren om Gina Jaqueline.   
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10.0.1 Oliwias motivation for at sugardate 

Som nævnt i projektets afsnit 5.6, har Oliwia Misiak sugardatet i to halvt år, og hun understreger, at 

det materialistiske element ikke har været det bærende for at indgå i sugardating:“I was always 

attracted to see better places, more interesting in people you know. Not materialistic stuff, but 

experiences” (Oliwia 2018). Oliwia lægger i stedet vægt på følgende, som motivationen for at 

sugardate: “For me sugardating is gaining experiences, which I wouldn’t be able to as a normal 

girl. Meeting interesting people, exploring luxury lifestyle, travelling. Sugardating is like 

honeymoon without getting married” (Oliwia 2018). Oliwia forklarer altså, hvordan det både er 

muligheden for at rejse og opleve en luksuriøs livsstil, der primært har draget hende til at sugardate. 

Hun lægger ligeledes vægt på muligheden for at møde interessante mennesker som et væsentligt 

element. Samtidig er hun velvidende om, at sugardating giver muligheder, som ikke ville byde sig i 

et “typisk” parforhold. At hun omtaler sugardating som en honeymoon blot uden at være gift, 

antyder at hun tager afstand til ægteskabets præmis om monogami, samt den bindende relation med 

forventninger til hinanden, bestående af flere aktiviteter. Ifølge Zelizer opfattes en sådan bred og 

langvarig relation typisk som et ægteskab (Zelizer 2006: 6). Eftersom at Oliwia tager afstand fra 

disse betingelser, kan det indikere at hendes sugardating indebærer en mere snæver og kortvarig 

relation. I Oliwias sammenligning mellem sugardating og en honeymoon associeres der til eksotiske 

rejser, lækre hoteller og romantiske og intime stunder, der kan henvise til de positive elementer der 

indgår i Oliwias sugardating. 

Som beskrevet er Oliwia i et åbent forhold med sin sugardaddy Carsten, sideløbende med, at hun 

indgår i andre relationer med sine respektive sugardaddies. Hun uddyber i denne forbindelse 

betingelserne for disse intime relationer hun har til sine sugardaddies: “So I never fell in love with 

any of the guys (red. sugardaddies), because my heart is with Carsten, I love him. When I’m 

sugardating, it’s creating a friendship” (Oliwia 2018). Oliwia beskriver altså, at hun har reelle 

følelser over for Carsten, og at relationerne med sine sugardaddies i stedet bygger på et mere 

venskabelig fundament. Alligevel lægger hun vægt på, at det er centralt for hende som sugarbabe, at 

der skabes en god relation i forholdet, som altså ikke kun er styret af den fysiske tiltrækning: “For 

me it’s ok to have a friendship and then be lovers. It’s not only physical cause I actually like this 

person. Having sex with the person you like is quite natural” (Ibid.). Oliwia beskriver her, hvordan 

at sex for hende er naturligt, når man er glade for hinanden, og at det derfor ikke er så anderledes, 

når hun vælger at have sex med sine sugardaddies. På denne måde gør Oliwia sex med sine 

sugardaddies mere legitimt overfor sig selv, og hun uddyber hertil: “I would never meet with the 



 58 

guys I don’t like. I would never go to bed with a guy I don’t have connection with” (Ibid.). Oliwia 

tydeliggør her den pågældende kemi eller connection i relationen som afgørende, for at hun har lyst 

til at indlede en relation der ligeledes kan udvikle sig seksuelt. Der kan der ligge flere betydninger i 

ordet connection men, i og med, at Oliwia fremhæver det venskabelige aspekt med mange 

aktiviteter i form af eksempelvis rejser og oplevelser, kan det betragtes som, at hendes sugardating 

relationer bygger på mere en blot en snæver forbindelse. Det kan hermed anskues, at Oliwia med 

sine sugardaddies forhandler en slags intimitet, som bygger på et venskab, hvor Oliwia opnår en 

spændende tilværelse og hendes sugardaddies til gengæld modtager selskab og sex. Intimiteten 

indebærer dermed ikke reelle følelser. Det er netop gensidige forhandlinger som disse i relationen, 

der ifølge Zelizer, er byggesten for at etablere et ”good match” (Zelizer 2006: 5).  

 

10.0.2 Oliwias betingelser og præmisser for sugardating relationen 

Oliwia forklarer i forlængelse af ovenstående, hvilken type mænd, hun i sugardating finder 

interessant: “(...) especially older men with success and money, they want to be in charge” (Olivia 

2018) Hun nævner hertil, hvordan at dette har betydning for hendes måde at være sugarbabe: 

“Wherever we are he chooses whatever we gonna do, he chooses, because it’s his money and it’s 

his time and it’s his work. And I know what I want as well but I also know the compromise, and 

sometime it’s compromises” (Ibid.). Eftersom at det er Oliwias sugardaddies der er forsørgeren i 

forholdet, er det dermed også ham der har magten, og relationen vil derfor også typisk foregå på 

hans præmisser. Ifølge Oliwia er det et vilkår for hende som sugarbabe, at hun går på kompromis 

med sig selv, for netop at kunne stå til rådighed for sin sugardaddy. Til gengæld kan hun få opfyldt 

de kriterier og ønsker hun selv har for relationen, og som hun ligeledes har forhandlet sig til. Hun 

beskriver endnu engang disse betingelser for deres “good match” som sugarbabe og sugardaddy: 

“You are his entertainer. So giving him your presence as a partner, you are entertaining him every 

possible way, why he is letting you having no troubles, money, whatever” (Ibid.). Det er 

dermed  afgørende for Oliwia, i sugardating, at tilfredsstille sin sugardaddy for, at Oliwia til 

gengæld kan opnå en attraktiv og luksuriøs tilværelse uden økonomiske bekymringer. Disse 

forhandlingerne er altså bygget på baggrund af en såkaldt vareudveksling, drevet ud fra en 

egeninteresse. Ifølge Zelizer, karakteriseres denne tilgang som “noget for noget” og indbefatter, at 

man giver noget, for dermed at få noget til gengæld. Ifølge Zelizer, eksisterer denne form for 

bytteforhold på tværs af alle relationer, og alle midler kan i virkeligheden betragtes som en form for 
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vare (Zelizer 2006: 4). I dette tilfælde eksisterer bytteforholdet således, at Oliwia opnår en luksuriøs 

tilværelse, rejser og møder interessante personer, mens hun står til rådighed for sine sugardaddies, 

som til gengæld opnår Oliwias opmærksomhed, selskab og intimitet. Oliwia forklarer i forlængelse, 

hvordan hun altid gør sig overvejelser om, hvilke ønsker hun har i sugardating relationen, for at det 

kan blive et “good match”: “If you are looking for like financial support, it should be very clear 

from the first meeting, that you are looking for financial support and he is looking for casual” 

(Oliwia 2018). Hun fortsætter: “I always suggest not to fall in love, because this kind of relation is 

not gonna last and this guy is not looking for something serious” (Ibid.). Oliwia beskriver her, at 

hun altid holder følelser ude af relationen, da mændene i sugardating ofte søger noget andet end et 

fast forhold, og at dette dermed ikke vil gavne relationen. I samme forbindelse uddyber hun: “You 

have your reasons you are in this, and he has his reasons” (Oliwia 2018). Eftersom der netop kan 

være forskellige motiver til at sugardate, er det ifølge Oliwia afgørende, at der etableres helt klare 

præmisser og forudsætninger fra begyndelsen af forholdet. Dette stemmer overens med Zelizers 

tilgang der indikerer, hvorvidt der er behov for at afstemme relationens betingelser på forhånd, når 

denne både indebærer intimitet og økonomiske transaktioner. På trods af en etablering af 

forhandlinger, kan relationen dog alligevel afspejle en ubalance i et “good match” (Zelizer 2006: 5). 

Et eksempel herpå er, når Oliwia fortæller, at hun som sugarbabe skal gå på kompromis med sig 

selv, og i mange tilfælde nøjes med at tilpasse sig sine sugardaddies behov, da det er dem der sætter 

dagsordenen for deres sugardating. 

 

10.0.3 Carstens motiv for at sugardate  

Oliwias sugardaddy Carsten har gennem flere år haft interesseret sig for polyamorøse forhold, og 

derigennem fået øjnene op for sugardating: “(...)for mig handler det bare om, ikke at leve i et 

almindeligt forhold, og afsøge alle grænser tænkeligt (...) jeg er bare nok lidt udenfor den gængse 

dating kultur. Jeg er altid nysgerrig på alle mulige andre former for forhold” (Carsten 2018). 

Carsten forklarer her, at det er vigtigt for ham, ikke  at leve i et monogamt parforhold. Han uddyber 

hertil: “(...)hvis man skal have den energi kørende, så kræver det at man er nødt til, at slippe de 

generelle forventninger til, hvad et parforhold er. Og det er nok, hvad der for mig gør sugardating 

spændende” (Ibid.). Carsten beskriver dermed, hvordan at der eksisterer nogle klare forventninger i 

parforholdet, som ikke eksisterer i Carstens egen praktisering af sugardating, hvorfor han netop 
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finder denne relation mere tiltalende. Carsten tager dermed afstand fra det forudsigelige og lægger i 

stedet vægt på energien som afgørende for, at der kan holdes liv i relationen.  

Han uddyber denne holdning ved at stille et retorisk spørgsmål: “Hvad er mest traumatiserende i 

vores kultur? Sugardating eller monogami og ægteskaber?” (Carsten 2018). Citatet afspejler 

Carstens afstandtagen til den normative opfattelse om monogami, og finder det humoristisk, at 

ægteskabet legitimeres i højere grad end sugardating. Monogamien i ægteskabet, som Carsten tager 

afstand fra, beskriver Rubin som seksuel essentialisme. Begrebet karakteriserer vestens 

gammeldags, konservative syn på sex og seksualitet, hvor et forhold bør bygge på en intimitet 

mellem to personer. Ifølge Rubin, bliver alle andre former for seksualiteter i høj grad opfattet som 

grænseløse, da disse afviger fra normen. I og med at Carsten ikke ønsker at indgå i et ægteskab, 

bliver han placeret længere nede i hierarkiet i den erotiske pyramide. Carsten tillægges dermed en 

lavere seksuel værdi, ved at foretrække den åbne og polyamorøse relation (Rubin 1999:151).  

 

10.0.4 Carstens præmisser for at indgå i en sugardating 

I forlængelse af ovenstående uddyber Carsten, hvad der for ham er det mest væsentligste i hans 

sugardatingrelation: “Så jeg er meget sådan, jeg behøver ikke et parforhold, jeg behøver ikke eje 

nogen. Men hvis jeg kan mærke der er tiltrækning, kærlighed og åbenhed og frihed, så det er jo dér 

jeg er kan man sige” (Ibid.). For Carsten er det essentielle i relationen dermed ikke selve ejerskabet 

af hinanden men derimod, hvorvidt der er god kemi. Han fortsætter: “Hvis man kigger på 90-95 

procent af alle parforhold, hvor folk har været gift i tre år, så har de jo ikke noget sexliv. Altså det 

er sådan lidt pligt og det må vi nok også hellere til at få gjort”(Carsten 2018). I denne udtalelse 

lægger Carsten vægt på det længerevarende og fastlåste, som det ødelæggende for både sexlivet og 

relationen. Dette illustrerer Zelizers perspektiv om, at det langvarige forhold ikke nødvendigvis 

indebærer dybde og harmoni (Zelizer 2006: 6). Denne overbevisning afspejler altså Carstens 

afstandstagen fra det monogame og statiske i forholdet, eftersom at Carsten i højere grad værdsætter 

gnist, tiltrækning og åbenhed. Carsten beskriver hertil sin opfattelse af sugardating: “Betingelserne 

er fuldstændige som i et almindeligt forhold for mig, at hvis der er god energi og der er tiltrækning 

og masser at snakke om, så er vi sammen (red. seksuelt)” (Carsten 2018). Carstens betingelse for at 

indlede en relation til sine sugarbabes, afhænger dermed af den eksisterende kemi og gensidige 

interesse fra disse kvinder. Herudover fortæller han: “Hvis vi så rejser sammen, eller spiser 

sammen, så vil jeg jo altid betale vores regning. Så man kan sige at det er lidt en form for 
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forsørgerrolle” (Carsten 2018.). Carsten lægger her vægt på vigtigheden i at være forsørgeren i 

relationen, og behovet kan være et udtryk for, at Carsten ønsker en relation, som bygger på de 

traditionelle kønsrollemønstre.  

Hvor motivationen for at sugardate for Oliwia, giver hende muligheden for et spændende og 

luksuriøst liv, er det for Carsten i højere grad et spørgsmål om åbenhed og kemi i relationen. 

Herudover ønsker Carsten at kunne dyrke en relation, som bygger på de traditionelle kønsroller, 

hvor han som sugardaddy kan være forsørgeren. For Oliwia er det centralt at det venskabelige 

aspekt er til stede, for at hun vælger at indlede en relation til sine sugardaddies. Her er Carsten mere 

draget af den spontanitet og åbenhed, som sugardating relationen tillader, hvorfor tiltrækningen og 

det seksuelle dermed bliver afgørende for hans sugardating.  

 

10.0.5 Oliwia og Carstens forhandlinger  

Oliwia og Carsten praktiserer altså begge sugardating sideløbende med, at de er i et åbent forhold 

med hinanden, som hinandens sugarbabe og sugardaddy. Carsten beskriver hertil, hvilke betingelser 

Oliwia og ham har indgået for deres polyamorøse forhold, som blandt andet handler om, at det ikke 

kun er Carsten som forsørger Oliwia: “Altså vi har været sammen så længe, så nu er vi ligesom 

over i et forhold, hvor hun (Oliwia) ligesom har behov for at bidrage, så det gør vi også på den 

måde” (Carsten 2018.). Carsten lægger her vægt på, at Oliwia har behov for at være mere lige med 

Carsten på den økonomiske front. Oliwia beskriver i forlængelse: “(...) with Carsten, because we 

love each other, because there is an amazing connection, we understand each other really well. He 

has money, but he is not like an extremely rich person, Im not letting him pay for any financial 

stuff” (Oliwia 2018). Oliwia understreger altså, at deres polyamorøse forhold primært bygger på 

reelle følelser og tillid og at den finansielle del dermed også er mindre tydelig, end i en deres andre 

sugardating relationer. Denne måde, hvorpå Carsten og Oliwia udover det transaktionelle element, 

også udveksler kærlighed og flere aktiviteter, afspejler ifølge Zelizer, en dybere og længerevarende 

relation. Det er heri at det markedsmæssige aspekt bliver legitimt og mere accepteret udadtil 

(Zelizer 2006: 6).  

I samme øjemed uddyber Carsten hvilke præmisser han anser som centrale for sit og Oliwias 

sugardatingforhold: “Vi behøver ikke sidde på hinanden. Vi behøver ikke være fanget i et forhold. 

Vi kan faktisk godt elske hinanden, selvom vi ikke er i et forhold” (Carsten 2018). Carsten forklarer 
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her, hvordan at han mener at kærlighed i en relation ikke nødvendigvis kræver fuldstændig 

hengivenhed til hinanden, og associerer her parforholdet med en form for fangenskab. Han fortæller 

i samme forbindelse, hvordan at Oliwia til tider kommer til at kræve mere af ham i deres forhold: 

“(...) så synes hun også at jeg skal være hendes kæreste, og så skal hun ligesom styre hvad jeg gør, 

så går det jo i stykker” (Ibid.). Som Carsten her lægger vægt på, tager relationen skade, så snart 

man i forholdet begynder at stille specifikke krav til hinanden. Carsten fortsætter: “Jeg kan ikke 

forestille mig noget mere ensomt end et vestligt ægteskab i et hus. Altså Olivia prøver at lokke mig 

med på den konstellation, og det kommer aldrig til at ske for mig igen” (Carsten 2018). Carsten er 

helt afklaret om sine krav til forholdet med Oliwia og uddyber hertil: “(...)så bliver hun lidt 

irriteret, men så har jeg sagt til hende, at så kan vi bo på Bali for eksempel, hvor vi begge to godt 

kan lide at være (...) og det kan også være at vi har andre partnere som bor der” (Ibid.). Carsten er 

her velvidende om, at de for at bevare deres “good match”, begge må gå på kompromis. 

Forhandlingen afspejler dermed et forlig mellem Carstens afstandstagen til monogami og Oliwias 

ønske om et fast parforhold. Oliwia Uddyber hertil: “I’m very conscious that, in a couple of years 

I’m not gonna be so attractive anymore” (Oliwia 2018). Oliwia er klar over, at sugardating for 

hende har en udløbsdato, da hun som sugarbabe lever på sit unge udseende. Hun fortsætter: “So I’m 

going to be able to find a job, I’m going to be able to actually find a guy, to create a family maybe” 

(Ibid.). På denne måde, er Oliwia bevidst om, at der er et liv efter sugardating, som hun er nødt til at 

forholde sig til. Carsten udtaler i samme forbindelse: “Det er jo lidt dét der er i den udveksling der 

er i sugardating, at kvinden skal være repræsentativ på en bestemt måde” (Carsten 2018). Carsten 

er på denne måde enig i, at der i relationen eksisterer nogle klare forventninger til Oliwia som 

sugarbabe, da hun skal fremstå som feminin og attraktiv. I forlængelse heraf perspektiverer Lykke 

til Butlers “doing-gender tilgang”, som peger på, at køn, som en kategorisering kun eksisterer når 

det gøres ud fra de forventninger, der i samfundsordenen er blevet pålagt kønnene imellem (Lykke 

2008:64). Oliwia er dermed klar over, at hun for at blive værdsat som sugarbabe må være attraktiv 

på en helt særlig måde, som dermed forbindes med dét at være kvinde. 

10.0.6 Samfundets opfattelse af sugardating  

Som sugarbabe og sugardaddy er Oliwia og Carsten velvidende om, at der udadtil eksisterer mange 

holdninger og fordomme til sugardating. Oliwia forklarer: “Every time I walk with Carsten on the 

street, or I walk with other guys who is older than me, I get this look. People are looking at you - so 

obvious, he is rich and he is giving her money” (Oliwia 2018). Her beskriver Oliwia, hvordan hun 

konsekvent oplever at blive mødt med fordomsfulde blikke, da folk opfatter det som umoralsk at 
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Oliwia bliver forsørget af sin sugardaddy. Oliwia uddyber grunden hertil: “(...)because there is this 

thinking in our society, that when a man has a nice girl, he is a boss he is a player. But when a girl 

has a guy who is older and successful and good looking, we are hoes” (Ibid.). Oliwia nævner 

dermed, hvordan samfundets opfattelse af kønnene, har en enorm betydning for måden, hvorpå 

hende og Carsten betragtes udadtil i deres praktisering af sugardating. At Carsten fremstår som en 

boss og en player, gør hans handlinger som sugardaddy mere accepteret og legitimt udadtil. 

Omvendt betragtes Oliwia som en kvinde der benytter sin krop som sugarbabe og dermed bliver 

associeret med en luder. Pheterson lægger vægt på stereotyperne af mænd og kvinder, der afspejler 

måden, hvorpå vi opfatter kønnene imellem. Pheterson refererer nemlig til, hvordan at opfattelsen 

af mænd som maskuline og kvinder som ofre eller skamfulde, er med til at give manden en anden 

position og dermed frihed, der ikke tilfalder kvinden (Pheterson 2009: 48). Ville Oliwia som kvinde 

dermed agere ligesom Carsten, ville hun enten betragtes som offer eller som en prostitueret. Oliwia 

nævner i samme forbindelse, hvordan hun modtog en række fordømmende kommentarer på de 

sociale medier, da hun tidligere på året trådte frem som sugarbabe: “(...)most of this message was 

like: you are a whore, you are a prostitute, we hate you, you sold yourself, you sold your ass, all 

this hate came on me” (Olivia 2018). Oliwia lægger her vægt på det transaktionelle, som dét der 

skabte forargelse i befolkningen. Den ovenstående kommentar: “you sold your ass” er et udtryk for, 

at der er nogen der mener, at Oliwia har solgt sin krop. Den anden kommentar Oliwia har modtaget: 

“you sold yourself”, indikerer at der er nogen der mener, at Oliwia har solgt sig selv og sin person, 

og altså ikke blot sin krop. Dette perspektiv er centralt hos Pheterson, som beskriver, hvordan der 

eksisterer opfattelser i samfundet om mænd og kvinder, som er afgørende for måden, hvorpå særligt 

kvinders seksualitet opfattes. I udvekslingen mellem sex og penge, er det nemlig ikke blot kvindens 

fysiske handling som fordømmes, men derimod hele hendes identitet, hvorfor hun bliver stemplet 

(Pheterson 2009: 48) Hertil uddyber Pheterson, at det er selve forhandlingen, og dermed det 

økonomiske aspekt der kaster skam over kvinden og medfører denne forargelse udadtil. (Pheterson 

2009:40). Derfor kan dette perspektiv være årsagen til at nogle personer bliver forarget over 

Oliwias sugardating, da de mener at Oliwia har solgt sin krop og dermed sig selv. Det er dermed 

selve forhandlingen mellem sex og penge der bliver betragtet som illegitim.  

Oliwia forklarer i samme forbindelse, at hun forstår, hvorfor de fleste piger i sugardating ønsker at 

forholde sig anonyme og dermed hemmeligholde deres praktisering af konceptet:“Especially girls, 

there is nothing to be proud of, to take money from older guys. They think they are scared to be 

called prostitutes. They are scared of the opinion from their family, opinion from other friends, the 
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whole society” (Oliwia 2018). Det kan anskues, at Oliwia er velvidende om det eksisterende stigma 

sugardating er behæftet med, på grund af udvekslingen mellem sex og penge, og den kulturelle 

opfattelse af kvinders seksualitet. Det kan dermed være på grund af samfundets fordømmende 

holdninger, at mange mænd og kvinder undlader at stå frem i offentligheden med deres sugardating 

tilværelse: “There are so many women who are actually doing it, and they will never admit it (...) 

women with regular lifestyle, having a job, having normal friends, but they are doing sugardating 

on the side, because they want something more from life” (Ibid.). Ifølge Oliwia er det altså alle 

slags kvinder, som praktiserer sugardating, men som aldrig ville turde stå frem på grund af det 

eksisterende stigma fra samfundet. Det er netop dette stigma Rubin tydeliggør i sin teori om sex og 

seksualitet, hvor visse grupper tillægges en lavere seksuel værdi på grund af deres seksualitet, som 

kan være medskabende til en samfundsmæssig opdeling (Rubin 1999:151).  

 

10.0.7 DR dokumentarens indflydelse på sugardating  

I ovenstående afsnit er det blevet forklaret, hvordan Oliwia og Carsten oplever, at der eksisterer 

bestemte meninger til deres praktisering af til sugardating. Oliwia beskriver, på hvilken måde disse 

opfattelser særligt er blevet påvirket af den sendte dokumentar om Gina Jaqueline: “I think they 

(red. DR) are portraying it  really wrong (...) They are creating solutions, that we are just girls 

without problems, happy life with money and material stuff, which matters the most, which is wrong 

(...) They are creating delusion” (Oliwia 2018). Ifølge Oliwia, fremstiller DR sugardating på en 

fordrejet og misvisende måde, da dokumentaren ikke afspejler de mange nuancer af konceptet. I sin 

teori om mediernes indflydelse og moralske panik, peger Thompson netop på, at medierne har en 

central rolle i at kommunikere specifikke budskaber til det omgivende samfund (Thompson 2005: 

29). Når DR viser dokumentaren om Gina Jaqueline, vil de som nyhedskilde sende et budskab 

udadtil. De kan på denne måde portrættere sugardating på en helt særlig måde, som derfor får 

betydning for, hvilke sandheder fænomenet vil blive forbundet med (Thompson 2005: 122). Ifølge 

Oliwia, afspejler dokumentaren altså ikke et nuanceret billede af fænomenet men derimod, hvordan 

Ginas sugardating overvejende afspejler den materialistiske del af relationen. Oliwia fortæller 

ligeledes, hvad DR’s dokumentar også kan have indflydelse på: “I think it would motivate them in a 

wrong path. It’s definitely a wrong path cause this is not how it looks like” (Oliwia 2018). Eftersom 

Ginas tilværelse, ifølge Oliwia, i mange træk viser et glansbillede om en problemfri og luksuriøs 

tilværelse som sugarbabe, er Oliwia urolig for, at denne skildring kan få piger til at blive draget 

indgå i sugardating. Hun uddyber hertil: “(...)what she is showing is very attractive for young girls, 
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they are going to be more like: “oh I want this kind of lifestyle, it’s so cool”, it’s so fun” (Ibid.). 

Ifølge Oliwia, kan det tolkes som om, at Gina overordnet portrætteres i et materialistisk lys, der kan 

betage unge piger, som ønsker sig det samme. Carsten giver også udtryk for, at han mener at 

dokumentaren har haft betydning for opfattelsen af sugardating: “(...)pludselig er der en hel masse 

kvinder som tænker: ej fedt, så kan jeg også tage rundt og ryge smøger og drikke drinks, og så gå 

ud med en advokat og så giver han mig nogle lommepenge” (Carsten 2018). Carsten tydeliggør 

altså, at fremstillingen af Gina har medført et forvrænget budskab til særligt kvinder om en 

illusionær form for sugardating. Carsten fortæller i samme forbindelse, hvordan han via interne 

kilder er blevet orienteret om, at dokumentaren også har påvirket dating hjemmeside, 

Sugardaters.dk, hvor sugardating udspiller sig: “Det kan jo ingenting, fordi Gina Jaquelines tv 

programmer har jo ødelagt det website fuldstændig, så der er jo ikke andet end liderlige mænd og 

grådige kvinder på det website. (Carsten: 2018). Carsten beskriver her, at sitet efter dokumentaren 

er blevet vist, kun består af profiler med kvinder, der ønsker sig materielle goder og luksus samt 

mænd, der er villige til at give dette i bytte for sex. Han refererer i samme øjemed, til en privat 

oplevelse med en kvinde, som var desperat for at tjene 50.000 kr. og dermed kontaktede Carsten på 

Sugardating.dk: “(...)hun skrev om vi ikke kunne mødes i aften? Du får lov at gøre lige præcis hvad 

du har lyst til. Det er eddermame en nederen tilgang til sugardating” (Ibid.). Dette eksempel vidner 

om, at der på sitet, ifølge Carsten, er opstået en misforståelse om, hvad sugardating er og bør handle 

om. Sitet har dermed ikke samme status som tidligere, og Carsten mener at portrætteringen af Gina 

er årsagen til, at personer opretter en sugardatingprofil af de forkerte årsager: “Det er umuligt at 

komme i kontakt med nogle piger nu, som ikke er kloner af hende allesammen (red. Gina)” (Ibid.). 

Oliwia uddyber, at hun på samme måde oplever flere eksempler på, at sugardating bliver 

misforstået, efter at dokumentaren er blevet sendt på TV: “When you are creating a profile (red. 

sugardating profile) in Denmark, you mostly get messages with money, like saying 2.000 for 

blowjob, 2.000 for massage. And it is very primitive, cause men are treating sugardating as 

prostitution basically because they don’t know what it is” (Oliwia 2018). Oliwia beskriver her 

samme forargelse over den nye tone på Sugardaters.dk, som i højere grad bærer præg af en 

udveksling mellem sex og penge. I hendes optik er det særligt mændene som er vulgære i deres 

udmeldinger, da de, ifølge Oliwia, har misforstået konceptets formål og i stedet agerer, som var 

sugardating ren prostitution. Der er altså ingen tvivl om, at både Oliwia og Carsten er enige om, at 

mediernes fremstilling af Ginas sugardating har haft en enorm indflydelse på opfattelsen heraf. En 

central pointe hos Thompson, er netop, at medierne ofte skildrer fænomener i et anderledes og 
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mindre troværdigt lys, som dermed medfører at visse fænomener bliver misforstået (Thompson 

2005: 122). Det er netop, ifølge Carsten og Oliwia, en sådan unuanceret og anderledes fremstilling 

af dokumentaren, der kan have indflydelse på, hvordan at der rejses en endnu mere misforstået og 

forargende holdning til sugardating.  

 

10.0.8 Delkonklusion 

I ovenstående analyse er der givet et indblik i Oliwias og Carstens praktisering af sugardating, som 

henholdsvis sugarbabe og sugardaddy. I både Oliwia og Carstens praktisering af sugardating indgår 

der forhandlinger, som både gælder mellem hinanden, samt med deres respektive partnere i 

sugardatingrelationen. I Oliwias og Carsten “good match”, indgår de i polyamorøst forhold, hvor de 

hermed ser andre sugarbabies og sugardaddies. De har forhandlet sig frem den rollefordeling, hvor 

Carsten er den primært forsørger i relationen. Deres “good match” kan til tider blive udfordret, da 

Oliwia ønsker et fast parforhold til Carsten, hvilket ikke er mulighed for deres relation. Carsten 

anser ikke dette som en betingelse for deres relation, da han ikke ønsker at være i et monogamt 

forhold. 

I Oliwias sugardatingrelationer opstiller hun forhandlinger med sine andre sugardaddies. 

Relationerne skal her bygge på et venskabeligt bånd, for at de dermed kan etablere en 

sugardatingrelation, som samtidig kan blive seksuel. I sin sugardating opnår Oliwia rejer, oplevelser 

og en luksuriøs livsstil, hvor hendes sugardaddies opnår hendes selskab, underholdning og intimitet. 

Oliwia er bevidst om, at hun som sugarbabe skal stå til rådighed for hendes sugardaddies, og går 

dermed på kompromis med sig selv, for derved at opnå sine egne ønsker i relationen. Carsten er af 

den overbevisning, at polyamorøse forhold giver en anden type energi, som netop hurtigt forsvinder 

i det monogame og stabile parforhold, hvorfor han i stedet har valgt at praktisere sugardating. 

Hengivenhed, kemi og åbenhed er dermed afgørende for relationen, og fungerer på denne måde 

som forhandling for, at han kan etablere en relation til sine sugarbabes. Carsten lægger samtidig 

vægt på vigtigheden af, at praktisere de traditionelle kønsroller, hvor han kan få lov at være den 

forsørgende sugardaddy. Som sugarbabe er Oliwia klar over, at hendes praktisering af sugardating 

er behæftet med stigma. Som kvinde i sugardating, opfattes hendes seksuelle aktiviteter som 

illegitime udadtil, hvilket netop ikke er tilfældet for hendes sugardaddies i samme grad, da deres 

seksuelle aktiviteter betragtes som mere legitime på grund af deres køn. Eftersom Carsten agerer 

som den maskuline forsørger i sugardating relationen, bliver han ikke mødt med samme nedladende 
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fordømmelse. Oliwia og Carsten giver udtryk for, at de begge tager afstand  dokumentarens 

fremstilling af Gina Jaqueline og måden, hvorpå hun praktiserer sugardating. De beskriver, hvordan 

at DR’s portrættering har haft betydning for, at hjemmesiden Sugardaters.dk bliver misforstået, og 

at konceptet dermed ikke længere fungerer som det oprindelige forum. At sugardating i 

dokumentaren fremstilles yderst unuanceret, har ifølge Oliwia og Carsten, ikke kun påvirket 

tilværelsen for de eksisterende brugere af Sugardaters.dk, men ligeledes medvirket at der er skabt 

endnu større forargelse over fænomenet i samfundet.  

11.0 Diskussion 

Det kan virke som om, at der er mange meninger og holdninger til, hvad sugardating er, hvilket 

medfører en bred uenighed omkring fænomenet. Disse uenigheder afspejles i  italesættelserne i den 

offentlige debat, i specialets afsnit 2.6, om mediernes diskurser i forhold sugardating. Heri hæftede 

vi os ved, hvorledes personer som reelt sugardater ikke står frem, hvorfor debatten overvejende er 

bygget på andre aktøreres holdninger og meninger omkring, hvad sugardating er. Men kan det 

virkelig være rigtigt, at andre skal gøre sig til eksperter på andres praktisering af sugardating, 

særligt når der mangler forskning på området? Og hvordan kan det være, at de her sugarbabes og 

sugardaddies ikke står offentligt frem og fortæller, hvad sugardating i virkeligheden går ud på? 

Svaret er ikke entydigt, men kan findes i Rubins perspektiver omkring sex og seksualitet, hvor hun 

forklarer, at der er nogle helt klare antagelser i forhold til, hvad der accepteres og ikke accepteres i 

forhold til personers seksuelle relationer. Dette afspejler et hierarki i vort samfund, som placerer 

seksualiteter i sociale kategoriseringer. Ifølge Rubin, er denne placering afgørende, da man 

sanktioneres efter, hvor langt nede i hierarkiet man befinder sig, hvilket kan føre til at man opfattes 

som afvigende (Rubin 1999:151). Denne stigmatisering kan være svaret på, hvorfor folk i 

sugardating ikke står frem, da de er velvidende om, at disse former for seksuelle relationer ikke 

accepteres i samme grad. Men hvad betyder det egentlig for debatten når de personer som reelt 

sugardater, ikke kommer til orde? Thompson betragter medierne som en afgørende rolle i forhold til 

at skabe en såkaldt moralsk panik, da de kan være medvirkende til, at skabe en iboende frygt hos 

befolkningen. Medierne er som påvist ofte med til at fremstille sugardating som en afvigende 

seksuel relation og dermed som en trussel, der strider imod de eksisterende værdier og normer i 

samfundet (Thompson 2005: 26). Dokumentaren Gina Jaqueline - en sugardaters fortælling har 

haft stor indflydelse på debatten, da den for alvor satte gang i den moralske panik. Men skyldes 

panikken blot en forargelse over Ginas seksuelle relationer, eller er den moralske panik i 
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virkeligheden opstået andre steder fra? I dokumentaren fremstilles Ginas seksuelle relationer til sine 

sugardaddies som kortvarige og snævre, der indebærer aktiviteter som afspejler dating, hvor de 

spiser en middag og efterfølgende ender på hotel, hvor de har seksuel omgang. Det der også kan 

have betydning for at dokumentaren har skabt en moralsk panik hos befolkningen, kan findes i 

Zelizers perspektiver omkring sex og penge. Her argumenterer Zelizer for, hvorledes bestemte 

krydsninger mellem sex og penge i visse relationer opfattes som umoralske og illegitime. Dette 

bygger på en traditionel opfattelse af, at de to elementer står som modsætningsfyldte og at en 

sammenblanding vil skabe en moralsk forurening overfor hinanden (Zelizer 2006: 3). De 

transaktioner der fremstilles i Ginas sugardating er, at hun på den ene side opnår en forsødet 

tilværelse med materielle goder og penge, mens hun på den anden side, har seksuel omgang med 

sine sugardaddies. Zelizer peger på, at det er denne form for intime relation og økonomiske 

transaktion, som kan skabe en forargelse hos befolkningen og dermed blive opfattet som umoralsk, 

da Ginas sugardating relationer er kortvarige og indebærer få aktiviteter. Zelizer argumenterer netop 

for, at relationer som disse betragtes som “sex work” eller “one-nights” (Zelizer 2006: 6). Dette kan 

være svaret på, hvorfor dokumentaren har bidraget til en endnu større moralsk panik, eftersom 

Ginas seksuelle relationer til sine sugardaddies dermed bliver opfattet som prostitution udadtil. Men 

blot fordi at andre har travlt med at påpege Ginas gøren og laden, påvirker det så måden, hvorpå 

hun betragter sin egen sugardating? I dokumentaren fremstilles det flere gange, at Gina tager 

afstand fra det stigma, som hendes sugardating er behæftet med. Dermed legitimerer Gina sin 

sugardating på forskellige måder overfor sig selv. Herigennem er det særligt de materielle goder og 

muligheder sugardating kan give hende, som hun holder op imod dét, som hun reelt skal give i bytte 

som udgør hendes krop og selskab. Dette gør, at Gina i dokumentaren fremstår materialistisk, da 

hun opvejer disse materielle goder imod reelle værdier, såsom kærlighed fra hendes sugardaddies.  

 

Der kan sættes spørgsmålstegn ved, om dokumentarens fremstilling af Ginas sugardating, er med til 

at nuancere fænomenet eller blot i højere grad har præget den moralske panik i debatten? Oliwia, 

som er praktiserende sugarbabe, mener at dokumentaren fremstiller sugardating i et misvisende lys 

og at dokumentaren endda har været medvirkende til, at folk i sugardating miljøet er der af forkerte 

årsager. Oliwias sugardaddy Carsten siger i samme forbindelse, at den førende datingplatform 

Sugardaters.dk har fået ødelagt deres website, efter dokumentarens fremstilling af sugardating, da 

folk har misforstået, hvad sugardating reelt er og går ud på. Carsten beskriver i forlængelse af dette, 

at der på hjemmesiden kun eksisterer liderlige mænd og grådige kvinder efter dokumentaren er 
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blevet vist på TV. Oliwia betegner det endvidere som en form for såkaldt primitiv sugardating, 

hvilket hun sætter over for prostitution. Både Carsten og Oliwia anser Ginas måde at sugardate, som 

en form for prostitution på baggrund af den form for transaktion mellem sex og penge, som hun 

praktiserer, og at dette er medvirkende til de misforståelser der eksisterer om sugardating. Men 

betyder det, at DR’s mediefremstilling af Ginas sugardating ikke kan afspejle andre sugardaters 

praktiseringer i Danmark? Hvis man anser Carsten og Oliwias form for sugardating, er der i hvert 

fald nuancer, som ikke fremgår i dokumentaren. I Oliwias sugardating er det hverken penge eller de 

materielle goder, som hun betragter som det væsentlige ved at sugardate. I stedet er det nærmere sin 

tilværelse hun ønsker, at gøre mere luksuriøs og spændende, hvilket ifølge Oliwia, muliggøres ved 

sugardating. Der foreligger altså en klar forskel i måden, hvorpå Gina og Oliwia praktiserer 

sugardating. Hvor Gina ønsker materielle goder, i form af dyre tasker og penge fra sine 

sugardaddies, opnår Oliwia derimod rejser, møder interessante mennesker og opleve en luksuriøs 

livsstil. Ser man nærmere på de to sugarbabes relationer til deres sugardaddies, er der også klare 

forskelle. For Gina, er hendes relationer kortvarige og snævre, mens Oliwias relationer også er 

kortvarige men derimod dybe. Men er det blot relationens længde og bredde der kan karakterisere, 

hvornår noget er sugardating? Eller må der ses på flere nuancer i forhold til at forstå, hvad 

sugardating er for dem hver især? Ser man nærmere på deres aktiviteter i deres respektive 

relationer, er der umiddelbart ikke en overensstemmelse, i forhold til, hvad sugardating skal 

indebære af aktiviteter. I fremstillingen af Gina, ses der få aktiviteter  med hendes sugardaddies og 

de bærer præg af dating aktiviteter, hvor Oliwia derimod har mange aktiviteter og dermed mange 

intense stunder med sine sugardaddies. Hvad der er ens for dem begge er, at deres aktiviteter med 

deres sugardaddies indebærer seksuel omgang, som en del af den intimitet de har forhandlet sig 

frem til. En anden lighed er betingelsen om, at deres relationer ikke indebærer følelser og reel 

kærlighed. På denne måde kan det anskues, at der er visse ligheder og uligheder mellem DR’s 

fremstilling af Gina, samt Oliwias praktisering af sugardating.  

Carstens årsag til at sugardate er, at det giver ham muligheder, som det monogame forhold ikke 

tillader. Han kan herigennem have flere partnere i form af sugarbabes. Samtidig kan han opnå en 

relation, som bygger på traditionelle kønsroller, eftersom det er essentielt for Carsten at være 

forsørgeren i relationen. Men selvom det økonomiske aspekt derved får betydning i en 

forsørgerrolle som sugardaddy, er det for Carsten endnu vigtigere, at relationen til hans sugarbabes 

er opstået på baggrund af kemi og en gensidig interesse. Dette tydeliggør, hvorledes det 

økonomiske aspekt hverken er bærende for Oliwia eller Carsten, men at det dermed i højere grad, er 
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relationernes indhold og aktiviteter, som de begge forhandler sig frem til. Men gør dette 

udgangspunkt deres sugardating mere legitimt end Ginas, blot fordi de har flere aktiviteter? Ja, 

ifølge Zelizer, eftersom de mange aktiviteter, som de har, gør en forskel i forhold til, hvordan deres 

sugardating betragtes udadtil. I og med at Oliwia og Carstens sugarting relationer opfattes som mere 

dybe, står disse i modsætning til Ginas relationer som kan karakteriseres som snævre (Zelizer 2006: 

6). Det er dermed den transaktionelle del og de få aktiviteter i Ginas sugardating, som Oliwia og 

Carsten tager afstand fra og som de peger på har karakter af prostitution. Dette er de dog ikke alene 

om at mene. I specialets artikelindsamling hæftede vi os ved, hvor mange der i debatten sidestiller 

Ginas sugardating med prostitution. Men skyldes dette blot Ginas intime relationer og økonomiske 

transaktioner, eller kan svaret også findes i Ginas køn? I Phetersons perspektiver fokuserer hun på, 

hvorledes der eksisterer stereotype opfattelser af mænd og kvinder i sådanne seksuelle relationer. 

Hun peger på, hvordan kvinder betragtes som skamfulde imens mændene nærmere usynliggøres i 

disse handlinger (Pheterson 2009:39). Men kan disse kønsopfattelser være en medvirkende faktor 

til, hvilket køn der kommer i mediernes søgelys når det gælder sugardating? Svaret er ikke entydigt, 

men ud fra specialets gennemlæsning af de 118 artikler i afsnit 2.6 fandt vi frem til, hvorledes 

kvinder som sugarbabes overrepræsenteres med 69 %, mens mænd som sugardaddies kun 

repræsenteres med 11 % . Disse tal vidner om, at der er et større fokus på kvinder i sugardating i 

forhold til mænd. Man kan dog undre sig over, hvorfor disse sugardaddies bliver usynliggjort i en 

sådan grad. Dette kan forekomme besynderligt eftersom Sugardaters.dk, som er det førende site 

inden for sugardating i Danmark, har registreret at halvdelen af deres samlede 90.000 profiler er 

sugardaddies. Dette udgør dermed 45.000 sugardaddies i Danmark. Men hvordan kan det så være, 

at mediernes fokus er på de her sugarbabes, når der i princippet er flere sugardaddies? Er det i 

virkeligheden et kønsspørgsmål, der handler om stereotype kønskategorier, der påvirker den måde 

man anskuer kønnet på i sugardating? Svaret kan findes i Lykkes perspektiver omkring køn, hvor 

hun refererer til Butlers “doing-gender tilgang”. Her peger hun på, hvorledes konstruerede 

kønskategorier er med til at skabe idealer omkring, hvad der er rigtigt og forkert i forhold til, hvad 

mænd og kvinder kan tillade sig i seksuelle relationer (Lykke 2008:64). Dette stemmer overens med 

Phetersens betragtning af de eksisterende stereotyper om mænd og kvinder. Denne går ud på, at når 

kvinden forhandler sin seksualitet, betragtes det som en form for kriminel handling, mens mandens 

handling derimod opfattes som mere legitim (Pheterson 2009:48). Dette kan måske være 

forklaringen på, hvorfor medierne har mere travlt med at fokusere på kvinden som sugarbabe, da 

dette køn vil medføre en større nyheds sensation, eftersom kvinder i sugardating skaber større 
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forargelse og fordømmelse, i højere grad, end hvis det var de mange sugardaddies som var i fokus. 

Dette kan ligeledes forklare, hvorfor DR har haft et ønske om at portrættere Gina som sugarbabe, da 

hendes køn i højere grad kan medvirke til moralske panik. Men kan det virkelig passe, at kønnets 

betydning har indflydelse på de personer, som praktiserer sugardating? Sugarbabe Oliwia beskriver, 

at hun oplever fordømmende blikke i gadebilledet og henvendelser der indikerer, at hun er en 

prostitueret. Samtidig opnår hendes sugardaddies en mere positiv anerkendelse eftersom, at disse 

mænd blot har scoret en yngre og attraktiv kvinde. Dermed kan kønnet have betydning for 

opfattelsen af fænomenet. Dette er dermed også problematisk, ifølge Oliwia, da fremstillingen af 

Gina bærer præg af prostitutionslignende adfærd, og dermed ikke er med til at nuancere fænomenet, 

men derimod tale til det stigma, som det i forvejen er behæftet med.  

Men hvordan kan det være, at dem som praktiserer sugardating heller ikke er enige i, hvad 

sugardating er? Svaret kan ligge i specialets videnskabsteoretiske ståsted, socialkonstruktivismen. 

Tilgangen fokuserer på, hvorledes individet er historisk og kulturelt indlejrede og afspejler, at vi 

alle er præget af de italesættelser, som eksisterer gennem de menneskelige interaktioner vi er en del 

af (Fuglsang og Olsen 2009: 351:Burr 1995:5). De eksisterende italesættelser er dermed med til at 

præge den måde vi opfatter fænomener på, ligesom det er tilfældet hos Gina, Oliwia og Carsten. 

Måden hvorpå de opfatter og oplever sugardating, er dermed præget af den virkelighedsopfattelse 

de hver især har, hvilket i sidste ende kan være meget forskellig fra hinanden. På denne måde vil de 

hver især have forskellige synspunkter i forhold til sugardating. Dette perspektiv kan dermed også 

være svaret på, hvorfor mediernes italesættelser og repræsentationer af sugardating har så stor 

betydning for, hvordan befolkningen anskuer fænomenet. Denne indsigt er værd at have for øje, da 

Ginas fremstilling blot er en sandhed, mens Oliwia og Carstens sugardating er to helt andre 

sandheder.  

 

11.1 Delkonklusion 
I ovenstående kapitel er det blevet diskuteret, hvordan medierne spiller en afgørende rolle i forhold 

til italesættelsen af sugardating, og dermed er medvirkende til at skabe en moralsk panik hos 

befolkningen. Medierne lægger vægt på, at sugardating afspejler en afvigende seksualitet og den 

moralske panik kan være en af årsagerne til, at personer i sugardating ikke står frem, af frygt for 

muligt stigma. Herudover bærer debatten heller ikke præg af udtalelser fra dem som reelt 

sugardater, men derimod af en masse aktører, som dermed gør sig til eksperter på området. Dette 

har gjort, at dokumentaren omkring Gina har præget debatten i høj grad, da hun er den første 
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sugarbabe, som er stået frem i offentligheden. Der er dog uenighed omkring, hvad sugardating 

indebærer. Sugarbaben Oliwia og sugardaddy Carsten tager begge skarp afstand til den måde Gina 

sugardater på og sammenligner det med prostitution, hvorfor de betragter deres egne praktiseringer 

af sugardating som anderledes. Mediernes fremstilling af sugardating kan dermed ikke 

nødvendigvis afspejle, hvad sugardating reelt er, da der kan være mange måder at praktisere 

konceptet på. 

12.0 Konklusion 

Med udgangspunkt i specialets problemformulering: “Hvilken fremstilling af sugardating 

konstrueres i dokumentaren Gina Jaqueline- en sugardaters fortælling, og hvad er sugardating  

ligeledes for en sugarbabe og sugardaddy?” har vi analyseret os frem til følgende:  

Sugardating bliver i den offentlige diskussion fremstillet på forskellige måder af flere aktører og 

afspejler en overvejende negativ opfattelse af fænomenet. DR fremstiller Ginas sugardating ud fra 

den præmis, at hun tager afstand til det stigma som sugardating er behæftet med. I dokumentaren 

fremgår det, at Gina ser flere sugardaddies, og at disse relationer eksisterer på baggrund af 

transaktioner mellem sex og penge. Gina benytter sin krop og sit udseende til at opnå en luksuriøs 

tilværelse, materielle goder og penge, hvor hendes sugardaddies til gengæld opnår Ginas selskab og 

intimitet. Det er dog en intimitet foruden følelser, der er blevet forhandlet i hendes sugardating, 

hvilket er en præmis for, at Gina og hendes sugardaddies har et “good match”. Gina har dog svært 

ved at adskille sine følelser i relationen i sugardating, selvom det er det økonomiske aspekt, der er 

årsagen til at hun sugardater. Dokumentarens fremstilling af Gina som sugarbabe er nøje 

konstrueret af produktionen, instruktøren og DR. Instruktøren bag indrømmer, hvorledes flere af 

optagelserne er iscenesatte, hvilket peger på, at der har været et ønske om, at fremstille sugardating 

i et bestemt lys. Dokumentaren taler sig dermed ind i den i forvejen eksisterende moralske panik og 

har derfor ikke bidraget til et mere nuanceret billede af fænomenet. Specialets informanter, 

sugarbaben Oliwia og sugardaddy Carsten, mener heller ikke, at dokumentaren om Gina formår at 

afspejle nuancerne af sugardating. De anser Ginas måde at sugardate på som en primitiv form for 

sugardating og som prostitutionslignende adfærd, eftersom det, for Gina, er den økonomiske og 

materialistiske del, som er det bærende i hendes sugardating. Hverken Carsten eller Oliwia betragter 

det økonomiske element som det afgørende for deres sugardating. For Oliwia er det afgørende i 

hendes praktisering af sugardating at rejse og opleve samt muligheden for at opnå en luksuriøs 

tilværelse. For at dette muliggøres, giver hun til gengæld sine sugardaddies sin fulde 
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opmærksomhed, selskab og intimitet. En af Oliwias betingelser for at indgå i sugardating relationen 

er, at der udvikles et venskabeligt bånd, som ligeledes gør, at de kan udvikle en intim relation. 

Hendes sugardating indbefatter dertil flere aktiviteter over en længerevarende periode. Som 

sugarbabe er Oliwia klar over, at relationen mellem hende og hendes sugardaddies ikke er lige, da 

hun må stå til rådighed, men at dette er relationens kompromis. Derudover er Oliwia bevidst om, at 

hun som sugarbabe skal fremstå ung og attraktiv og derfor ikke kan blive ved med at sugardate i 

fremtiden. For sugardaddy Carsten handler sugardating om at indgå i et polyamorøst forhold, hvor 

forventninger ikke er en del af relationen, da han tager afstand fra at være i et parforhold. I sine 

forhandlinger med sine sugarbabes har han forhandlet sig frem til en rollefordeling, hvor han er 

forsørgeren, og hvor han til gengæld forventer, at hans sugarbabes fremstår attraktive. Dog er det 

ikke kun dette element, som bliver vigtigt, da gensidig interesse, kemi og åbenhed er det bærende 

for ham i relationen. En betingelse for både Oliwia og Carsten er, at der ikke indgår reelle følelser i 

deres sekundære sugardatingrelationer. Disse følelser er forbeholdt deres egen relation, som 

hinandens sugarbabe og sugardaddy. Oliwia og Carstens praktisering af sugardating påviser, 

hvorledes der eksisterer flere nuancer og facetter, end hvad det er tilfældet i DR’s fremstilling af 

Ginas sugardating. Dette kan virke problematisk eftersom det er medierne, der har afgørende 

betydning for, hvordan fænomenet sugardating konstrueres, og om det fortsat bliver behæftet med 

stigma. Disse medierne har i debatten desuden ikke samme fokus på mænd som sugardaddies, men 

derimod en overpræsentation af kvinderne som sugarbabes. Dette er besynderligt, taget i 

betragtning af, at det førende datingsite Sugardaters.dk, har flere mænd registeret end kvinder. Det 

er derfor tankevækkende, at disse usynliggøres i debatten. Det er gennem specialet påvist, hvordan 

kønsopfattelsen har indvirkning på den måde sugardating skildres i medierne. 
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